บทที่ 6
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทางาน
(Personal Protection Equipments)
จากภาวะความเจริญด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาพการทางานประกอบอาชีพ
ด้า นต่าง ๆ ผู้ปฏิบ ตั ิงานหรือ คนงานมีโอกาสเสี่ย งต่อ อัน ตราย รวมทัง้ ข้อ มูล สถิติข อง
ผูป้ ระสบอันตรายจากการทางาน ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากการทางานในสถานประกอบการที่
มีการออกแบบสร้างทีไ่ ม่ถูกต้อง การทางานในสถานประกอบการทีม่ กี ระบวนการผลิตทีไ่ ม่
ปลอดภัย สภาพแวดล้อ มของการทางานที่ไ ม่ป ลอดภัย ทัง้ ทางด้า นกายภาพ ชีว ภาพ
ทางเคมีแ ละจิต วิท ยาสัง คม ท าให้โ รคที่เ กิด จากการท างาน รวมทัง้ การเกิด อุ บ ตั ิเ หตุ
การบาดเจ็บ หรือพิการ จนถึงขัน้ เสียชีวติ จากการทางานมีโอกาสเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลา
ถึง แม้บ างครัง้ สถานประกอบการจะได้ม ีก ารวางแผนโครงสร้า ง มีก ารออกแบบด้า น
วิศวกรรมมาเป็ นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่การทางานบางอย่างมีขอ้ จากัดทีไ่ ม่อาจใช้หลักการ
ทางวิศวกรรมมาใช้ในการแก้ปญั หาได้ จึงจาเป็ นต้องมีการออกแบบอุปกรณ์ เครือ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ เพื่อช่วยในการควบคุม และป้องกันอันตรายกับตัวบุคคลขึน้ เพื่อให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้ใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึน้ ขณะการทางานควบคู่
ไปกับ การควบคุ ม ดู แ ล และป้ องกัน โดยวิธีอ่ืน ๆ ตามลัก ษณะความจ าเป็ น ของการ
ปฏิบ ตั ิง านเพื่อ ให้ก ารปฏิบ ตั ิง านเป็ น ไปด้วยความปลอดภัย สูง สุด ซึ่ง อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน
อันตรายจากการทางานทีส่ าคัญก็คอื อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ความหมายและความสาคัญ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal
Protective Devices (PPP) หรือ Personal Protective Equipment (PPE)) หมายถึง
อุปกรณ์สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านในการสวมใส่ขณะทางานเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึน้
เนื่องจากสภาพและสิง่ แวดล้อมของการทางาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
เป็ นวิธกี ารหนึ่งในหลายวิธใี นการป้องกันอันตรายจากการทางาน ซึ่งโดยทัวไปจะมี
่
การ
ป้องกันและควบคุมที่สภาพและสิง่ แวดล้อมของการทางานก่อน โดยการแก้ไขปรับปรุง
ทางวิศวกรรม การกัน้ แยกไม่ให้ปะปนกับสิง่ อื่น หรือการใช้เซฟการ์ดแบบต่าง ๆ หรือการ
ที่จะต้อ งปรับเปลี่ย นเครื่องจักร เปลี่ยนกรรมวิธีก ารทางาน ส่วนในกรณีท่ีไ ม่ ส ามารถ
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ด าเนิ น การดัง กล่ า วได้ ก็จ ะน ากลวิธีก ารใช้อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัน ตรายส่ว นบุ ค คลมาใช้
ประกอบด้วย เพื่อช่วยป้ องกันอวัย วะของร่า งกายในส่ว นที่ต้องสัมผัสงานมิใ ห้ประสบ
อันตรายจากภาวะอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ ขณะทางานอยูไ่ ด้ ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้
เครื่องป้ องกันศีรษะ (Head Protection Devices)
ใช้สาหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก ชน หรือวัตถุตกจากที่สูงมากระทบ
ศีรษะ มีลกั ษณะแข็งแรงและทาด้วยวัสดุทแ่ี ตกต่างกันออกไป หมวกนิรภัยซึง่ แบ่งออกเป็ น
2 แบบ คือ แบบมีขอบหมวกโดยรอบ กับแบบทีม่ เี ฉพาะกระบังด้านหน้า

รูปที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ทีม่ า : http://www.ullimaleplus.co.th

หมวกนิรภัยประกอบด้วย
ตัวหมวก
ทามาจากพลาสติก โลหะ หรือ ไฟเบอร์กลาส
สายพยุง
ได้แก่ สายรัดศีรษะ และสายรัดด้านหลังศีรษะ ซึง่ สามารถปรับ
ให้เหมาะสมกับผูส้ วมใส่ได้ดว้ ย
สายรัดคาง
คือ สายรัดใต้คางเพือ่ ให้กระชับยิง่ ขึน้
แผ่นซับเหงือ่
ทามาจากใยสังเคราะห์ใช้สาหรับซับเหงือ่ และให้อากาศผ่านได้
นอกจากนัน้ แล้วหมวกนิรภัยยังแบ่งออกตามคุ ณสมบัตขิ องการใช้งานได้เป็ น 4
ประเภท ดังนี้
1. ประเภท A ทามาจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส มีน้ าหนักเบาเหมาะสาหรับ
ใช้งานทัวไป
่ เช่น คนก่อสร้าง โยธา เครื่องจักรกล เหมืองแร่ และงานทีไ่ ม่เสีย่ งกับกระแส
ไฟฟ้าแรงสูง เปลือกนอกป้องกันน้าได้และไหม้ไฟช้า
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2. ประเภท B ทามาจากวัสดุสงั เคราะห์ประเภทพลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส และ
ไม่มรี ูท่หี มวก เหมาะสาหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ กระแสไฟฟ้าแรงสูง เช่น ช่างเดิน
สายไฟ ในสถานีไฟฟ้าและในโรงไฟฟ้า
3. ประเภท C ทามาจากวัสดุท่เี ป็ นโลหะ เหมาะสาหรับการใช้งานป้องกันการ
กระแทก แรงเจาะ และใช้ในงานทีไ่ ม่เสีย่ งกับกระแสไฟฟ้า
4. ประเภท D ทามาจากวัสดุ สงั เคราะห์ประเภทพลาสติก และไฟเบอร์กลาส
ออกแบบเพื่อใช้ในงานดับเพลิงหรืองานป้องกันอัคคีภยั ต้องมีความทนทานไม่ไหม้ไฟ
และไม่เป็ นตัวนาไฟฟ้า
มาตรฐานสากลสาหรับควบคุมคุณภาพการผลิตหมวกนิรภัยของประเทศไทย ก็คอื
มอก.368/2524 และจะต้องมีคาอธิบายอยู่ด้านในของหมวก มีเครื่องหมายการค้า ชื่อ
ผูผ้ ลิตสินค้า วัน เดือน ปี ทผ่ี ลิต บอกประเภท ชนิดของสินค้า วัสดุทใ่ี ช้ในการผลิต จะต้อง
มีการทดสอบด้านไฟฟ้า โดยเฉพาะหมวกนิรภัยประเภท B โดยการใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า
กระแสสลับขนาด 20,000 โวลท์ ที่ 50-60 ไซเกิลต่อวินาที เป็ นเวลา 3 นาที และจะมี
กระแสไฟฟ้ารัวไม่
่ เกิน 9 มิลลิแอมป์ ส่วนประเภทอื่น จะมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าน้อย
กว่า จะอยู่ท่ี 2,200 โวลท์ ที่ 50-60 ไซเกิลต่อวินาที ในเวลา 1 นาที และกระแสจะรัวไม่
่
เกิน 1 มิลลิแอมป์ มีการทดสอบความทนต่อการไหม้ไฟ และการทดสอบความคงทนต่อ
แรงกระทา ซึ่งหมวกนิรภัยทุกชนิดนัน้ จะช่วยลดอันตรายจากการถูกวัสดุตกมากระทบ
กระแทกศีรษะได้มาก หากมีการใช้อย่างถูกวิธแี ละถูกต้อง
นอกจากนี้ ย ัง มีห มวกนิ ร ภัย ส าหรับ สตรี ส าหรับ สตรีท่ีท างานสัม ผัส กับ
เครื่องจักรกล สายพาน ใบพัด ทีม่ กี ารเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันเส้นผมมิให้ถูกดูดเข้าไปกับ
เครื่องจักร ซึง่ บางชนิดทาด้วยวัสดุทนไฟเพื่อใช้ในการทางานทีม่ คี วามร้อนจากงานเชื่อม
ั ๊ น้ รูปมีลกั ษณะของหมวกบางและเบา เพื่อใช้สาหรับ
หรือหลอมโลหะ กับหมวกชนิดปมขึ
งานเบาในโรงงานบางชนิดเท่านัน้ และมีขอ้ จากัดเข้มงวดในการใช้ จะใช้แทนหมวกนิรภัย
ไม่ได้เด็ดขาด
การดูแลรักษา โดยการทาความสะอาดทัง้ ตัวหมวกและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
น้าอุ่นกับสบู่ หรือด้วยน้ายาฆ่าเชือ้ ทีเ่ หมาะสมอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการใช้
งานของหมวกทีม่ กี ารผลัดเปลีย่ นกันใช้ พร้อมทัง้ การตรวจสอบดูแล ส่วนทีม่ กี ารชารุ ดที่
สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ หรือชารุดไม่สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ให้เปลีย่ นชุดใหม่
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อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้ า (Eye and Face Protection Devices)
เป็ นอุปกรณ์สาหรับช่วยป้องกันเพื่อลดอันตรายอันอาจจะเกิดขึน้ ในขณะทางานที่
อาจมีเ ศษวัส ดุ สารเคมี หรือ รัง สี ที่จ ะท าให้ใ บหน้ า และดวงตาเป็ น อัน ตรายได้ แบ่ ง
ออกเป็ น
1. แว่นตานิรภัย (Protective Spectacles or Glasses) รูปร่างลักษณะคล้ายกับ
แว่นตาโดยทัวไป
่ แต่จะแตกต่างกันในส่วนของความทนทาน แข็งแรง และวัสดุท่ใี ช้ทา
แว่ น กับ เลนส์ท่ีใ ช้ต ามความจ าเป็ น ของลัก ษณะงานแต่ ล ะชนิ ด เช่ น ป้ อ งกัน แสงจ้า
ป้องกันความร้อน ป้องกันสารเคมี รังสี กันลม หรือต้านแรงกระแทก ซึง่ มีทงั ้ ชนิดทีม่ กี ระ
บัง ด้านข้าง ช่ว ยป้ องกันเศษสิง่ ของวัสดุ ก ระเด็น เข้าทางด้า นข้า ง กับ ชนิ ด ไม่ม ีกระบัง
ด้านข้างใช้สาหรับป้องกันอันตรายเข้าทางด้านหน้าเท่านัน้ ซึง่ มีทงั ้ แบบทีส่ ามารถปรับให้
เหมาะสมกับการใช้งานได้กบั แบบทีค่ งที่ วัสดุทใ่ี ช้ทากรอบแว่นนัน้ มีทงั ้ ทีท่ ามาจากโลหะ
และพลาสติก และชนิดผสมระหว่างโลหะกับพลาสติก ที่มคี ุณสมบัตทิ นต่อการกัดกร่อน
ดูดซึม เพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ ต่าง ๆ ได้งา่ ย ไม่มกี ลิน่ หรือเป็ นพิษกับผูใ้ ช้ นอกจากนัน้ ยัง
มีอุปกรณ์ป้องกันตาชนิดอื่น ๆ อีก เช่น ครอบแว่น (Cover goggles) ใช้สวมทับแว่น
สายตาเพื่อ ป้ องกัน ทัง้ ตาและแว่ น ตาผู้ ส วมในขณะท างาน ครอบป้ องกัน สารเคมี
(Chemical goggles) เป็ นแว่นชนิดทีม่ เี ลนส์ประเภทผ่านการอบความร้อน หรือเลนส์
พลาสติก ชนิ ด ทนกรด ทนด่ า งได้ ใช้ใ นการป้ อ งกัน สารเคมีใ นรูป ของฝุ่น ละออง หรือ
ของเหลวกระเด็นเข้า ตาทัง้ ทางด้า นตรงและด้า นข้า ง โดยมีก ระบั งด้า นข้า ง ครอบตา
สาหรับทางานหลอมโลหะหรืองานเหมืองแร่ ส่วนเลนส์อาจทามาจากพลาสติก หรือแก้ว
ขึ้น อยู่ก ับ ความต้อ งการใช้ง านแต่ ล ะชนิ ด ที่แ ตกตางกัน ไป โดยจะต้อ งค านึ ง ถึง ป จั จัย
เกีย่ วข้องต่อไปนี้คอื
1.1 วัสดุทใ่ี ช้ตอ้ งไม่ทาให้เกิดการระคายเคืองและเป็ นอันตรายต่อดวงตา
1.2 มีการหักเหทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน (ไม่เกิน 1/11 ปริซมึ -ไดออฟเตอร์)
1.3 กาลังการหักเหในตัวกลางใด ๆ และความแตกต่างของกาลังการหักเห
ในตัวกลางทีต่ ่างกันทัง้ สองชนิดต้องไม่เกิน 1/16 ไดออฟเตอร์
1.5 วัสดุทงั ้ สองชนิดทีใ่ ช้ตอ้ งทนความร้อนได้ใกล้เคียงกัน
1.6 เลนส์พลาสติกบางชนิดอาจเสือ่ มคุณภาพเนื่องจากปฏิกริ ยิ าจากสารเคมี
บางอย่างได้
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1.7 เลนส์พลาสติกจะทนทานต่อวัสดุทแ่ี หลมคมได้มากกว่า
1.8 เลนส์พลาสติกจะทนต่อวัสดุเล็กทีเ่ คลือ่ นไหวได้ดกี ว่าเลนส์แก้ว
1.9 เลนส์พลาสติกจะทนทานกับการขีดข่วนได้ดขี น้ึ ด้วยการเคลือบผิวหน้า
ด้วยสารบางอย่าง
1.10 การฝ้ามัวของเลนส์แก้วจะหายไปเร็วกว่าเลนส์พลาสติก
1.11 เลนส์ทงั ้ สองชนิดจะมีความทนทานต่อแรงกระแทกมากขึน้ เมื่อมีความ
หนาทีเ่ หมาะสม
การเลือกใช้แว่นนิรภัยควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ควรเลือ กชนิ ด ที่มีก รอบกระชับ แข็ง แรง เหมาะกับ การสวมใส่ใ นการ
ทางาน
2. ควรเลือกชนิดทีม่ คี ุณสมบัตใิ นการป้องกันอันตรายได้สูงสุดและใช้งานได้
ตลอดเวลา
3. มีขนาดทีก่ ว้างใหญ่พอดีกบั ขนาดของรูปหน้าและจมูกโดยวัดระยะห่างของ
ช่วงตาลบด้วยความกว้างของจมูกจะเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางทีย่ าวของเลนส์ทจ่ี ะใช้
4. สามารถทาความสะอาดได้งา่ ยเพือ่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทนั ทีและ
ไม่ตดิ เชือ้ ได้งา่ ย
5. ทนความร้อนไม่ตดิ ไฟง่าย
6. ราคาถูก
การดูแลรักษาแว่นนิรภัย
1. ทาความสะอาดด้วยการล้างด้วยสบู่กบั น้ าอุ่น แล้วแช่ในน้ ายาฟีนอล น้ ายา
ไฮโดรคลอไรด์ หรือน้ายาแอมโมเนียนานประมาณ 10 นาที แล้วทิง้ ไว้ให้แห้งหรือใช้เครือ่ ง
เปา่ ให้แห้ง
2. เก็บไว้ในทีท่ ไ่ี ม่มฝี นุ่ และความชืน้ สูง
3. เมื่อมีการชารุดเสียหายควรซ่อมแซมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่าง
ปกติและควรใช้เป็ นอุปกรณ์สว่ นตัว ไม่ควรใช้รว่ มกันแบบของส่วนรวม
2. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Face Protection)
การทางานบางอย่างต้องเสีย่ งต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ กับบริเวณใบหน้ า
ดังนัน้ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าจึงจาเป็ นสาหรับการป้องกันความร้อน การแผ่รงั สีทม่ี คี วาม
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เข้มสูง หรือเป็ นอันตราย การหลอมเหลวโลหะ การเชื่อมโลหะ การตัดโลหะด้วยการใช้
ก๊าซ ได้แก่ กระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) หน้ากากกรองแสง หมวกครอบกันกรด
หมวกครอบแบบจ่ายอากาศ และอุปกรณ์ป้องกันแบบใช้มอื ถือ มีลกั ษณะโค้งครอบใบหน้า
แผงวัสดุมที งั ้ ประเภททึบแสงและมีช่องใส่แผ่นกรองแสงสาหรับการมองเห็นในส่วนตากับ
แผงวัสดุโปร่งแสง โดยจะยึดติดกับหมวกครอบศีรษะหรือสายรัด ซึง่ จะต้องทามาจากวัสดุ
ชนิด ทนไฟ ป้ องกันแสงที่เ ป็ นอันตราย และทนต่อ การใช้น้ า ยาฆ่า เชื้อในการท าความ
สะอาด น้ าหนักเบา (ไม่ควรหนักเกิน 800 กรัม) การติดวัสดุเข้าด้วยกันไม่ควรให้มหี มุด
ยื่นมาสัมผัสศีรษะได้ แผ่นกรองแสงควรเป็ นแบบทีถ่ อดเปลีย่ นได้ เมื่อเกิดการชารุดหรือ
เสื่อมสภาพ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าทีด่ คี วรมีสดั ส่วนเมื่อสวมใส่แล้วมีความเหมาะสมและ
สามารถปรับให้กระชับได้ แผ่นกรองแสงเรียบเป็ นเงาไม่มรี อยขูดขีด และปิ ดคลุมทัง้ หมด
ใบหน้า ไม่ทาปฏิกริ ยิ ากับของเหลว สามารถทาความสะอาดได้ง่าย ส่วนชนิดทีเ่ ป็ นแบบ
จ่ายอากาศ จะมีคุณสมบัตพิ เิ ศษทีส่ ามารถจ่ายอากาศเพิม่ เข้าไปขณะทางานเกีย่ วข้องใน
บริเวณทีม่ ฝี นุ่ ละออง ไอ ฟูม ละอองของสารเคมี หรือ สารพิษฟุ้งกระจาย เพื่อให้ผสู้ วมใส่
ในการปฏิบตั งิ านมีความสะดวก ไม่อดึ อัด ไม่หายใจเอาละอองต่าง ๆ เข้าไป

รูปที่ 9 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
ทีม่ า http://www.safetythai.com/products/eyeware.htm.
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อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection)

รูปที่ 10 อุปกรณ์ป้องกันหู
ทีม่ า http://www.safetythai.com/products/eyeware.htm.

การทางานในสถานทีท่ ม่ี เี สียงดังมากเกินกว่าทีห่ ูของคนเราจะรับได้ นันคื
่ อมีเสียง
ดังเกินกว่า 85 เดซิเบล จะต้องหาวิธีการที่จะลดความดังของเสียงนัน้ และถ้าหากว่ามี
ความดังเกินกว่า 90 เดซิเบลตลอดเวลาการทางานจะทาให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้
ยิน สาหรับช่วงเวลาทางานทีไ่ ม่เกินวันละ 8 ชัวโมง
่ หากมีระดับเสียงดังอยู่ท่ี 130 เดซิเบล
ถือว่าเป็ นอันตรายต่อการได้ยนิ ของหู (กรมอนามัย , มปป.99) ซึ่งที่มาของเสียงอาจจะ
เนื่องมาจากการทางานกับเครื่องจักรกลต่าง ๆ หรือเสียงจากแรงกระแทกของวัตถุทเ่ี ป็ น
โลหะรุนแรง ดังนัน้ การลดระดับความดังของเสียงเพื่อให้อยู่ในช่วงทีไ่ ม่เป็ นอันตรายกับหู
หรือการควบคุมทีจ่ ุดกาเนิดของเสียง เพื่อหลีกเลีย่ งมิให้เสียงมาปะทะกับส่วนการได้ยนิ
ของคนนัน้ เป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีการกาหนดมาตรการทีจ่ ะช่วยลดอุบตั เิ หตุหรือ
ความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับหูในการได้ยนิ โดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันหูเพื่อลดความดังของ
เสีย งที่ผ่า นมากระทบในส่ว นของอวัย วะภายในหู คือ กระดู ก หูแ ละแก้ว หู ซึ่ง จะต้อ ง
เลือกใช้ในแบบทีม่ คี วามเหมาะสม มีมาตรฐานกาหนดเกี่ยวกับความถี่ของเสียงจากการ
แนะนาของผูท้ ม่ี คี วามรู้ และมีการทดสอบ ทดลองกับการใช้งานจริง เพื่อให้ได้อุปกรณ์ทม่ี ี
คุณภาพ มีความเหมาะสมกับการใช้งาน ประกอบด้วย
1. ทีอ่ ุดหู (Ear plug) เป็ นวัสดุทท่ี ามาจากยางพลาสติกอ่อน ขีผ้ ง้ึ และฝ้าย หรือสาลี
ทีผ่ ผู้ ลิตออกแบบให้มขี นาดพอเหมาะกับรูหู เพือ่ ให้สามารถป้องกันเสียงซึง่ จะแตกต่างกัน
ออกไปทัง้ ชนิดอุดหูทงั ้ สองข้างจะป้องกันเสียงได้ดกี ว่าชนิดทีใ่ ช้ชวคราว
ั่
ทีอ่ าจจะทาจาก
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สาลี ฝ้าย จะช่วยป้องกันเสียงได้เพียงระดับหนึ่งเท่านัน้ นอกจากนัน้ ยังมีชนิดทีท่ ามาจาก
วัสดุประเภทไฟเบอร์กลาสก็จะป้องกันเสียงได้ดี เช่นกัน แต่มขี อ้ เสียคือจะแข็งเมือ่ ใช้จะทา
ให้เกิดการระคายเคืองกับผิวของหูได้ ดังนัน้ ในการเลือกใช้วสั ดุป้องกันเสียงแบบอุดหู จึง
ควรเลือกชนิดทีม่ คี วามเหมาะสมกับการใช้งาน เหมาะสมกับแต่ละคนและสามารถถอดทา
ความสะอาดได้งา่ ย ซึง่ ในวัสดุแต่ละชนิดนัน้ จะช่วยลดความดังของเสียงทีแ่ ตกต่างกันดังนี้
- สาลีหรือฝ้ายธรรมดาช่วยลดความดังของเสียงได้
8 เดซิเบล
อะคริลคิ (acrylic) จะช่วยลดความดังได้
18 เดซิเบล
ใยแก้ว ช่วยลดความดังของเสียงได้
20 เดซิเบล
ยางซิลโิ คน (silicon rubber) ช่วยลดความดังได้
15-30 เดซิเบล
ยางอ่อนและยางแข็ง ช่วยลดความดังของเสียงได้
18-25 เดซิเบล
2. ทีค่ รอบหู (Ear muff)
เป็ น อุ ป กรณ์ ท่ีใ ช้ส าหรับ ป้ อ งกัน เสีย งดัง ที่เ ป็ น อัน ตรายต่ อ ระบบการได้ย ิน
ของหู ซึง่ จะมีลกั ษณะคล้ายหูฟงั ทีใ่ ช้ครอบใบหูทงั ้ สองข้าง โดยมีกา้ นโค้งครอบศีรษะและ
ใช้วสั ดุท่มี คี วามนุ่ มหุ้มทับ ส่วนตัวครอบหูนัน้ มีการออกแบบให้แตกต่างกันตามลักษณะ
ของการใช้ง าน ซึ่ง จะประกอบด้ว ยวัส ดุ ป้ อ งกัน เสีย ง (acoustic) อยู่ภ ายในที่ค รอบหู
ส่วนตัวรองรอบนอกนัน้ อาจจะบุดว้ ยโฟม พลาสติก ยางหรือบรรจุของเหลวไว้ เพือ่ ช่วยดูด
ซับเสียง ทาให้พลังงานของเสียงลดลง ในบางชนิดยังมีการออกแบบใช้สาหรับงานทีต่ อ้ งมี
การสือ่ สารกันโดยการติดเครื่องมือสือ่ สาร หรือโทรศัพท์ภายในทีค่ รอบหูดว้ ย เพื่ออานวย
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับส่วนงานอื่นได้โดยสะดวก ที่ครอบหูแต่ละชนิดจะมี
คุณสมบัติท่แี ตกต่างกัน ตัง้ แต่ชนิดที่ใช้กบั งานหนักความดังเสียงมากจะช่วยลดความ
ดังได้ประมาณ 40 เดซิเบล และชนิดปานกลางจะช่วยลดความดังได้ประมาณ 35 เดซิเบล
ชนิดใช้ในงานเบาจะช่วยลดความดังได้ประมาณ 30 เดซิเบล ส่วนชนิดทีช่ ว่ ยดูดซับและลด
พลังงานของเสียงลงได้มากกว่าคือชนิดทีบ่ รรจุของเหลวในตัวรองรอบนอก การดูแลรักษา
ที่ครอบหูโดยการใช้ผ้าชุบน้ าสบู่เช็ดล้างและเช็ดให้แห้งทุกครัง้ หลังการใช้งาน จะช่วย
รักษาสภาพให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
อุปกรณ์ป้องกันมือ นิ้ วมือ และแขน (Hand Leathers and Arm Protection)
ในการปฏิบตั งิ านที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน ซึ่งอาจเสีย่ งต่ออันตราย
จากการถูกวัตถุมคี ม บาด ตัด การขูด ขีดทาให้ผวิ หนังถลอก การจับของร้อน หรือการใช้
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มือสัมผัสวัสดุอุปกรณ์ทอ่ี าจก่อให้เกิดอันตรายอื่น ๆ นัน้ จาเป็ นต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน โดย
ใช้ถุงมือหรือเครือ่ งสวมเฉพาะนิ้วชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับลักษณะของงานดังนี้
1. ถุ งมือใยหิน ใช้สาหรับงานที่ต้องสัม ผัสความร้อนเพื่อป้องกัน มิให้มอื ได้ร บั
อันตรายจากความร้อนหรือไหม้
2. ถุงมือใยโลหะ ใช้สาหรับงานทีเ่ กีย่ วกับการใช้ของมีคม ในการหัน่ ตัด หรือสัมผัส
วัสดุอุปกรณ์ทแ่ี หลมคม หยาบมาก
3. ถุงมือยาง ใช้สาหรับงานไฟฟ้า และถุงมือยางที่สวมทับด้วยถุงมือหนังชนิด
ยาว เพือ่ ป้องกันการถูกของมีคมบาดหรือทิม่ แทงทะลุ สาหรับใช้ในงานไฟฟ้าแรงสูง
4. ถุงมือยางชนิดไวนีลหรือนีโอพรีน ใช้สาหรับงานทีต่ ้องสัมผัสสารเคมีชนิดทีม่ ี
ฤทธิกั์ ดกร่อนหรือซึมผ่านผิวหนังได้
5. ถุงมือหนังใช้สาหรับงานทีต่ อ้ งสัมผัสวัสดุทห่ี ยาบ งานทีม่ กี ารขัดผิว การแกะสลัก
หรืองานเชือ่ มทีม่ คี วามร้อนต่า
6. ถุงมือหนังเสริมใยเหล็ก ใช้สาหรับงานหลอมโลหะหรือถลุงโลหะ
7. ถุงมือผ้าหรือเส้นใยทอ ใช้สาหรับงานที่ต้องหยิบจับวัสดุอุปกรณ์ เบา ๆ เพื่อ
ป้องกันมือจากสิง่ สกปรกต่าง ๆ
8. ถุงมือผ้าหรือใยทอเคลือบน้ ายา ใช้สาหรับงานทีต่ ้องสัมผัสสารเคมีโดยทัวไป
่
เช่น งานหีบห่อ งานบรรจุกระป๋อง หรืออุตสาหกรรมอาหาร ฯลฯ
นอกจากนั น้ ยัง มีอุ ป กรณ์ ป้ องกัน มือ นิ้ ว มือ และแขน ส าหรับ ใช้ก ับ งานที่ม ี
ลักษณะเฉพาะด้านอื่น ๆ เช่น หนังหุม้ มือหรือเบาะรองมือใช้พนั มือและแขน สาหรับงานที่
ต้องสัมผัสความร้อนหรืองานทีม่ สี ะเก็ดของร้อนกระเด็นกระทบมือและแขนได้ ครีมทามือ
ใช้ทาเพื่อป้องกันการทางานทีม่ กี ารระคายผิวหนัง และเครื่องสวมเฉพาะนิ้วมือ ใช้ในงาน
เฉพาะอย่าง เพือ่ ป้องกันของแหลมคมหรือป้องกันการกระแทกนิ้วได้
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รูปที่ 11 อุปกรณ์ป้องกันมือ นิ้วมือ และแขน
ทีม่ า http://www.glovetex.com/.

อุปกรณ์ป้องกันเท้าและขา
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน เท้า และขาที่ส าคัญ และมีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง ส าหรับ ผู้ท่ีต้อ ง
ทางานในสถานทีท่ อ่ี าจเกิดอันตรายกับเท้า ได้แก่ รองเท้าตัง้ แต่รองเท้าธรรมดา รองเท้า
หุม้ ข้อ และรองเท้าทีเ่ สริมด้วยอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ เรียกว่ารองเท้านิรภัย สาหรับสวมใส่
ในการทางานเพื่อป้องกันอันตรายหรือการบาดเจ็บของเท้าจากการถูกกระแทก ถูกทับ
102

HA 233

หรืองานมีอนั ตรายอื่น ๆ เกีย่ วกับเท้า ซึง่ คุณสมบัตขิ องรองเท้านิร ภัยนัน้ แบ่งออกเป็ น 3
ชนิด ตามความสามารถในการรับแรงอัดและแรงกระแทก ดังนี้
ชนิดเบอร์
75
50
30

แรงกระแทก (ปอนด์)
75
50
30

แรงอัด (ปอนด์)
2,500
875
100

ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันเท้ากับการใช้งาน
1. รองเท้าชนิด หุ้มข้อ และเป็ นฉนวนที่ดี ใช้สาหรับงานไฟฟ้าหรืองานที่อาจมี
อันตรายจากการกระเด็นของเศษวัสดุหรือการระเบิดทีไ่ ม่รุนแรงนัก
2. รองเท้าหุม้ แข้ง เป็ นรองเท้าทีอ่ อกแบบสาหรับป้องกันอันตรายจากการทางาน
ทีม่ คี วามร้อนจากการถลุงหรือหลอมโลหะ งานเชื่อมต่าง ๆ ซึง่ จะต้องไม่มกี ารเจาะตาไก่
ร้อยเชือก เนื่องจากจะเป็ นช่องทางให้โลหะที่หลอมเหลวกระเด็นหรือไหลเข้ารองเท้าได้
และจะต้องสวมใส่สะดวกและถอดได้งา่ ยรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
3. รองเท้าพืน้ โลหะทีย่ ดื หยุ่นได้ ใช้สาหรับงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกระแทก
การกดทับ และของแหลมคมทิม่ ตา แต่ตอ้ งมันใจว่
่ าการทางานนัน้ ไม่เกีย่ วข้องกับไฟฟ้า
4. รองเท้า พื้น ไม้ เหมาะส าหรับ การใช้ง านในสถานที่ท างานที่พ้ืน เปี ย กชื้น
ตลอดเวลาหรือมีความร้อน เช่น โรงงานผลิตเบียร์ และงานทีเ่ กีย่ วกับการลาดยางแอสฟลั ท์
5. รองเท้าหัวโลหะ เหมาะสาหรับใช้กบั การทางานที่อาจมีวตั ถุสงิ่ ของน้ าหนัก
มากตกใส่ทบั หรือกระแทกเท้า ในการเคลือ่ นย้ายสิง่ ของทีน่ ้าหนักมาก
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รูปที่ 12 อุปกรณ์ป้องกันเท้าและขา
ทีม่ า http://www.safetythai.com/products/shoes.htm.
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นอกจากนี้ ยังมีรองเท้า หนังฟอกที่เหมาะสาหรับ การใช้งานในโรงงานอาหาร
รองเท้ายางหรือพลาสติกทีป่ ้ องกันการเปี ยกชืน้ และทาความสะอาด ป้องกันสิง่ สกปรกได้ดี
เหมาะสาหรับการทางานในห้องน้ าสาธารณะ เป็ นต้น ส่วนอุ ปกรณ์ ป้องกันขานัน้ จะมี
ลักษณะที่เป็ นวัสดุแผ่นหุ้มตลอดขา หรือหน้ าแข้งโดยปลายด้านล่างจะบานและโค้งงอ
เข้ารูปกับหลังเท้าและเสริมด้วยเส้นใยโลหะหรือใยทอ เพื่อป้องกันการกระแทกหรือสิง่ ที่
อาจกระเด็นมากระทบขา ซึง่ การใช้งานนัน้ จะเลือกให้เหมาะสมตามลักษณะของงาน เช่น
งานหลอมเหลว หรือถลุง มีความร้อนมักใช้อุปกรณ์ทท่ี ามาจากใยหินหรือหนัง ส่วนงานที่
เกี่ยวข้องกับกรด-ด่าง หรือของเหลวที่มคี วามร้อน ก็มกั เลือกอุปกรณ์ ท่ที ามาจากยาง
สัง เคราะห์ ยางธรรมชาติ หรือ พลาสติก ที่ท นต่ อ ความร้อ นและการกัด กร่อ นและต้อ ง
สามารถสวมใส่และถอดได้สะดวกรวดเร็วในกรณีทเ่ี กิดเหตุอนั ตรายฉุกเฉิน
การดูแลรักษารองเท้าและอุปกรณ์ป้องกันขาหลังการใช้งานต้องทาความสะอาดทัง้
ด้านนอกด้านในด้วยน้ าธรรมดา หรือใช้น้ ายาฆ่าเชื้อเช็ดทาความสะอาด ฉีดน้ าล้างแล้ว
วางให้แห้ง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของระบบหายใจ (Respiratory Protective Devices)
อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายของระบบหายใจ ใช้สาหรับป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับ
ระบบหายใจของผูท้ ท่ี างานในสภาพงานที่มลี กั ษณะการทางานที่มมี ลพิษหรือมีอุปสรรค์
ต่ อ การหายใจ ซึ่ง ผู้เ กี่ย วข้อ งหรือ ผู้ท่ีจ ะตัด สิน ใจใช้อุ ป กรณ์ ด ัง กล่ า วจะต้อ งมีค วามรู้
มีขอ้ มูลของสภาพแวดล้อม เพื่อทีจ่ ะเลือกใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง หากการตัดสินใจเลือกใช้
เกิดการผิดพลาดหรือไม่มขี อ้ มูลสาคัญมาก่อน อาจทาให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้ ดังนัน้
จึงควรจะต้องมีการพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ประกอบการตัดสินใจ
1. ลักษณะของอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็ นมลพิษชนิดใดอยูใ่ นรูปแบบใด
2. ความรุนแรงของอันตรายนัน้ จะต้องตัดสินใจว่าจะต้องป้องกันชนิดไหนก่อน-หลัง
เพือ่ ความปลอดภัยสูงสุดของชีวติ
3. ชนิดของสารอันตราย ว่าสารนัน้ ๆ ออกฤทธิเป็
์ นกรด-ด่าง การเข้าสู่ร่างกาย
และอันตรายทีจ่ ะเกิดกับอวัยวะใดก่อน รวมทัง้ ผลกระทบอื่น ๆ
4. ความเข้มข้นของสารอันตรายเพื่อเป็ นข้อมูลในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันที่
เพียงพอกับความเข้มข้นของสารอันตราย
HA 233

105

5. ระยะเวลาในการป้ อ งกัน เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ แ ต่ ล ะชนิ ด มีอ ายุ ใ นการใช้ง าน
ดังนัน้ การเลือกใช้จงึ ควรจะต้องรูร้ ะยะเวลาของการป้องกันเพือ่ ให้สามารถเลือกใช้อุปกรณ์
ได้อย่างถูกต้องและมีระยะเวลาเพียงพอกับการป้องกัน
6. สถานทีบ่ ริเวณและกิจกรรมหรือลักษณะของงาน ดังนัน้ การตัดสินใจเลือกใช้
อุปกรณ์จะต้องศึกษาข้อมูลดังกล่าว เพื่อเลือกอุปกรณ์ทเ่ี หมาะสมกับสถานทีแ่ ละกิจกรรม
เพือ่ มิให้อุปกรณ์เป็ นภาระหรืออุปสรรคต่อการทางาน เช่น บางสถานที่
บางกิจกรรม
เหมาะทีจ่ ะใช้อุปกรณ์ทเ่ี ป็ นถังอัดอากาศ แต่บางแห่งเหมาะกับการใช้อุปกรณ์แบบกรอง
อากาศ เป็ นต้น
การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของระบบหายใจ
การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายของระบบหายใจ นอกจากจะมีขอ้ มูลต่าง ๆ
แล้ว สิง่ ทีค่ วรจะคานึงถึงคือวิธกี ารใช้ทถ่ี ูกต้องด้วยวิธกี ารศึกษารายละเอียด มีการแนะนา
อธิบาย สาธิต ฝึ กอบรมจากผูเ้ กีย่ วข้องจนมันใจและสามารถตรวจสอบได้
่
ว่าเหมาะสมกับ
สถานที่และกิจกรรมที่ต้องการใช้ ซึ่งอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายของระบบหายใจนัน้ แบ่ง
ออกเป็ น 2 ชนิด ตามลักษณะความจาเป็ น เฉพาะการใช้งาน คือ ชนิดเครื่องช่วยหายใจ
และชนิดเครือ่ งกรองอากาศ ซึง่ จะใช้แทนกันได้
ในบางกรณี เช่นเครือ่ งกรองอากาศอาจใช้เครือ่ งช่วยหายใจแทนได้ แต่เครือ่ งช่วย
หายใจไม่สามารถใช้เครื่องกรองอากาศแทนได้ และจะต้องสวมใส่ให้พอดีกบั ใบหน้าและ
ศีรษะไม่ให้มกี ารรัวซึ
่ มของอากาศภายนอกเข้าไปได้ ไม่ทาให้ผูส้ วมใส่อดึ อัดเกินไป และ
จะต้องมีสภาพแข็งแรงทนทานเป็ นอย่างดีดว้ ย
1. เครื่องช่วยหายใจ มีลกั ษณะเป็ นหน้ากากครอบมิดชนิดเต็มหน้า มีช่องกระจก
ใสผนึกแน่นตรงส่วนตาทีอ่ าจทาด้วยยางหรือวัสดุอ่นื ทีม่ คี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกัน กระชับกับ
ใบหน้ ามิให้อากาศจากภายนอกรัวซึ
่ มเข้าได้ มีท่อต่อส่งจ่ายอากาศเชื่อมติดกับถังจ่าย
อากาศ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1.1 ชนิดทีอ่ ากาศหมุนเวียนได้ โดยจะมีลน้ิ เปิ ด -ปิ ดอากาศสาหรับการหายใจ
เข้า และหายใจออก โดยมีท่อต่อกับเครื่องจ่ายออกซิเจน เครื่องช่วยหายใจชนิดนี้เหมาะ
สาหรับกรณีท่ีบริเวณการทางานนัน้ ไม่มอี ากาศหายใจ หรือ ไกลเกิน กว่า จะใช้ท่ อจ่ า ย
อากาศจากที่หนึ่งที่ใดได้ การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดนี้ผู้ใช้จะต้องมีสุขภาพร่างกายที่
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สมบูร ณ์ แ ข็ง แรง และจะต้อ งศึก ษาเรีย นรู้ ฝึ ก อบรมวิธีก ารใช้เ ป็ น อย่ า งดี พร้อ มทัง้ มี
การศึกษาอบรมเพิม่ เติมทุก 6 เดือน
1.2 ชนิดที่อากาศหมุนเวียนไม่ได้จะต้องมีล้นิ เปิ ดระบายอากาศที่ใช้หายใจ
แล้วออก โดยต่อท่อไว้กบั ถังบรรจุอากาศหรือเครือ่ งจ่ายอากาศ ซึง่ จะต้องมันใจว่
่ า อากาศ
ทีบ่ รรจุในถังหรือเครื่องจ่ายอากาศนัน้ บริสุทธิ ์ ไม่มสี งิ่ ปนเปื้ อน มีแรงดันอากาศไม่เกิน 25
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (ชัยยุทธ ชวนิตนิธกิ ุลล 2532: 273) และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุดควรติดตัง้ เครื่องปรับระดับแรงดันอากาศควบคู่กบั การติดตัง้ เครื่องกรองอากาศ
รวมทัง้ ติดตัง้ สัญญาณเตือน เมื่อมีคาร์บอนมอนอกไซด์ปะปนเข้าไปในอากาศทีอ่ ดั อยู่ใน
ถังด้วย
วิธกี ารใช้อุปกรณ์ชว่ ยหายใจอย่างปลอดภัย
1. ผูใ้ ช้ตอ้ งผ่านการอบรมเทคนิคและวิธใี ช้มาเป็ นอย่างดี ใช้ได้อย่างถูกต้อง
2. อุปกรณ์ ต้องมีความสมบูรณ์ ไม่ชารุดเสียหาย เหมาะสมกับผู้สวมใส่โดย
ต้องไม่มสี ารเคมีเป็ นพิษตกค้างติดอยูก่ บั หน้ากาก
3. ต้องศึกษารายละเอียดในการปรับปริมาณออกซิเจนเข้าออกให้เหมาะสม
หรือมิให้ผสู้ วมใส่อดึ อัด
4. มีอุปกรณ์ สารองสาหรับการทางานในที่ท่มี อี นั ตรายสูง หรืออัตราเสีย่ งที่
อาจเกิดกรณีฉุกเฉินอื่น เพือ่ ให้สามารถแก้ไขช่วยเหลือผูท้ อ่ี ยูใ่ นขณะปฏิบตั งิ านได้ทนั ที
5. ศึกษาระยะเวลาทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านกับขีดจากัดของเวลาในการใช้อุปกรณ์นนั ้
โดยมีผทู้ ม่ี หี น้าทีเ่ ฝ้าระวังคอยสังเกตสิง่ ผิดปกติตลอดระยะเวลาการทางาน
6. ทีมงานผูท้ ใ่ี ช้อุปกรณ์ควรจะต้องได้รบั การฝึ กอบรมสาธิตวิธกี ารใช้ วิธกี าร
ซ่ อ มบ ารุ ง ดู แ ลรัก ษาอย่ า งถู ก ต้อ ง เพื่อ ยืด อายุ ก ารใช้ง านของอุ ป กรณ์ แ ละเพื่อ ความ
ปลอดภัยสูงสุดของทุกฝา่ ย
2. เครื่องกรองอากาศ การเลือกใช้ตอ้ งให้ตรงกับการป้องกันประเภทของสารเคมี
หรือสารพิษด้วย เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันมักจะมีการออกแบบใช้เฉพาะอย่างกับสารเคมี
หรือสารพิษเป็ นส่วนใหญ่ เช่น
2.1 เครื่องกรองอากาศชนิดใช้แผ่นกรองทีท่ ามาจากกระดาษหรือใยทอชนิด
อื่น ที่สามารถถอดทาความสะอาดหรือถอดเปลี่ยนแผ่นกรองใหม่ได้ นิยมใช้กบั งานที่ม ี
ฝุ่นละอองมาก เช่น โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ โรงงานแป้ง โรงงานซีเมนต์ โรงเลื่อย
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โรงงานถ่านหิน ฯลฯ เครื่องป้องกันชนิดนี้จะไม่สามารถป้องกันสารพิษ แก๊สพิษ หรือการ
ทางานในทีท่ ไ่ี ม่มอี ากาศหายใจได้
นอกจากนี้ ยังมีหน้ากากป้องกันก๊าซพิษทีใ่ ช้เฉพาะชนิดของสารพิษ ซึง่ มี
ลักษณะคล้ายกับเครื่องกรองทัวไป
่ ต่างกันตรงทีแ่ ผ่นกรองอากาศสามารถกาจัดสารเคมี
หรือสารพิษเฉพาะชนิดหรือสารอื่นทีม่ คี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกันเท่านัน้ และจะมีแถบสีเป็ นตัว
บอกถึงคุณสมบัตใิ นการป้องกันก๊าซไว้ดว้ ย เช่น
แถบสีทต่ี ดิ กับหน้ากาก

ชนิดของก๊าซ
สีขาว
ก๊าซทีอ่ อกฤทธิเป็
์ นกรด
สีขาวคาดแถบสีเขียว กว้าง 1 นิ้ว ด้านล่าง
ก๊าซไซยาไนท์
สีขาว คาดแถบสีเหลือง กว้าง 1 นิ้ว ด้านล่าง ก๊าซคลอรีน
สีดา
ก๊าซหรือไอสารอินทรีย์
สีเขียว
ก๊าซแอมโมเนีย
สีฟ้า
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์
แถบขาวคาดดา กว้าง 1 นิ้ว
ฝุน่ ไอ ควันละอองหมอก
สีเหลือง
ก๊าซทีเ่ ป็ นกรดและไอสารอินทรีย์
สีแดงหรืออาจมีแถบสีฟ้าหรือเทาคาด
ก๊าซทุกตัวทัวไป
่
สีมว่ ง
สารกัมมันตภาพรังสี

2.2 เครื่องกรองชนิดใช้วสั ดุตวั กรอง ซึง่ ประกอบด้วยหน้ากากแบบ เต็มหน้า
หรือแบบครึง่ หน้า ผลิตจากวัสดุทเ่ี ป็ นยางหรือพลาสติกมีเลนส์กระจกตรงส่วนตา มีท่อต่อ
ระหว่างภาชนะหรือกระป๋องบรรจุสารเคมีสาหรับกรองอากาศติดอยู่กบั หน้ากากหรือลาตัว
เครื่องกรองชนิดนี้ใช้ได้กบั บริเวณทางานทีอ่ อกซิเจนมากกว่าร้อยละหกสิบหรือมีไอสารพิษ
ที่มคี วามเข้มข้นในอากาศต่ า และใช้ได้ระยะเวลาสัน้ หรือไม่เกิน 8 ชัวโมง
่
ดัง ตัวอย่าง
ความเข้มข้นของไอสารต่าง ๆ ในอากาศทีส่ ามารถใช้เครือ่ งกรองชนิดนี้ได้ คือ
ไอของสารอินทรียต์ ่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ 0.10 (โดยปริมาตร)
ไอของกรดชนิดต่าง ๆ ไม่เกินร้อยละ 0.05
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ไอของสิง่ ผสมระหว่างกรดและสารอินทรีย์ ไม่เกินร้อยละ 0.05
ไอของแอมโมเนีย ไม่เกินร้อยละ 0.07
วิธกี ารใช้เครือ่ งกรองอากาศอย่างปลอดภัย
1. ต้องตรวจสอบสภาพของเครือ่ งกรองอากาศทัง้ หน้ากากและแผ่นกรอง
ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
2. เวลาจะใช้ง านต้อ งตรวจดู แ ละปรับ แผ่น กรองต่ อ กับ หน้ า กากหรือ
กระป๋องภาชนะบรรจุสารเคมีให้เรียบร้อยและอยูใ่ นตาแหน่งทีไ่ ม่เกะกะในการทางาน
3. ตรวจสอบและทดสอบลิน้ เปิ ด-ปิ ดว่าอากาศผ่านเข้าออกได้เป็ นอย่างดี
หากผิดปกติตอ้ งแก้ไขก่อนนาไปใช้
4. หมันสั
่ งเกตและตรวจสอบขณะทางานหากมีการรัวซึ
่ มของอุปกรณ์
ต้องรีบออกจากบริเวณทางานทันที
5. หลังการใช้งานต้องมีการทาความสะอาด ดูแลบารุงรักษาอย่างถูกวิธี
ทุกครัง้ ทัง้ แผ่นกรองและวัสดุบรรจุสารเคมี
3. หน้ า กากกรองสารเคมี มีล ัก ษณะเป็ น หน้ า กากปิ ด ครึ่ง ใบหน้ า ผลิต จาก
พลาสติกหรือยาง และมีทก่ี รองอากาศติดอยู่บริเวณจมูก ซึ่งภายในบรรจุผงถ่าน เพื่อทา
หน้ าที่ดูดซับไอของสารหรือก๊ าซพิษ ประเภทไอพิษของสารอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์
เบนซิน ไอน้ ามัน อะซีโตน คาร์บอนเตตราคลอไรด์ คลอโรฟอร์ม หน้ากากชนิดนี้เหมาะ
สาหรับ ใช้ใ นที่ท่ีมีอ ากาศพิษ ความเข้ม ข้น ต่ า เท่ า นัน้ และไม่เ หมาะส าหรับ บริเ วณที่ม ี
ออกซิเจนน้อย บริเวณที่มสี ารพิษชนิดไม่มกี ลิน่ หรือสารพิษชนิดที่ทาให้เกิดการระคาย
เคืองตา และมีระยะเวลาใช้ทจ่ี ากัดเช่นกัน
4. เครื่องกรองอนุ ภาคและไอควัน ของโลหะ มีล กั ษณะเป็ นหน้ า กากที่ทาจาก
พลาสติกหรือยางครอบใบหน้าบริเวณจมูกและมีแผ่นกรองเป็ นตัวกรองฝุ่นละอองเอาไว้
ซึง่ จะมีลกั ษณะเฉพาะตามขนาดช่องรูเปิดของแผ่นกรอง
5. เครื่อ งกรองยาฆ่า แมลง มีล กั ษณะเป็ น หน้ า กากคล้า ยกับ ชนิ ด กัน ฝุ่น แต่ ม ี
กระป๋ องหรือ ภาชนะบรรจุ ส ารเคมีเ พื่อ ดักจับ สารพิษ ให้ไ ด้ท งั ้ หมด ติด อยู่ก บั หน้ า กาก
บริเวณจมูก ส่วนชนิดทีใ่ ช้แผ่นกรองนัน้ จะใช้ได้กบั การป้องกันยาฆ่าแมลงบางชนิด ทีม่ ี
ความเข้มข้นของพิษไม่มากนัก ดังนัน้ การเลือกใช้จงึ ควรต้องพิจารณาให้เหมาะสมหรือใช้
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ควบคู่ก บั เครื่องมือ ตรวจปริมาณของสารเคมีในบรรยากาศเพื่อที่จ ะบอกความเข้มข้น
โดยประมาณก็จะเกิดความปลอดภัยสูงสุดได้ยงิ่ ขึน้

รูปที่ 13 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบหายใจ
ทีม่ า http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://3.6p.

อุปกรณ์ป้องกันพิ เศษที่ใช้งานเฉพาะ
ในการปฏิบตั งิ านใด ทีม่ คี วามเสีย่ งอันอาจเกิดอุบตั เิ หตุหรือความไม่ปลอดภัยจาก
สภาพของการทางาน จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกเฉพาะงาน
แต่ละชนิดในการป้องกันอันตรายให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน เช่น
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1. อุปกรณ์ป้องกันลาตัว เพือ่ ใช้ป้องกันของแหลมคมหรือมีแง่คมต่าง ๆ ใช้ในการ
บรรจุหบี ห่อกันการกระทบกระแทกทีไ่ ม่รุนแรงนัก และกันสิง่ ของกระเด็นมากระทบบริเวณ
ลาตัวด้านหน้า อุปกรณ์น้ีมลี กั ษณะเป็ นแผ่นคาดลาตัวด้านหน้าเต็มตัว ซึ่งอาจทามาจาก
แผ่นหนังหรือใยทอชนิดมีความเหนียว ยางสังเคราะห์หรือพลาสติก การเลือกใช้ต้อ ง
พิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน เช่น งานที่มคี วามร้อนควรต้องใช้วสั ดุท่ที น
ความร้อนด้วย การทางานทีใ่ กล้กบั เครื่องจักรที่มใี บพัดเคลื่อนไหว ก็ควรใส่แผ่นคาดให้
กระชับและไม่มสี ายห้อยรุงรัง เพราะอาจติดพันกับเครือ่ งจักรทาให้เกิดอุบตั เิ หตุและความ
เสียหายได้
2. ชุดป้องกันที่ทาจากหนัง ใช้สาหรับสวมใส่ป้องกันร่างกายจากการทางานที่ม ี
การแผ่ความร้อนจากการหลอมเหลวโลหะ ป้องกันการได้รบั รังสีอนิ ฟาเรด อัลตราไวโอเลต
และป้องกันแรงกระแทกทีไ่ ม่มากนัก โดยชุดป้องกันนี้จะต้องผลิตจากหนังทีม่ คี ุณภาพและ
มีคุณสมบัตดิ เี ท่านัน้
3. ชุด ป้ อ งกัน ที่ทาจากแอสเบสตอส ใช้สาหรับ งานที่ม ีค วามร้อ นสูง ซึ่งอาจมี
ลักษณะเป็ นผ้าคาดลาตัว ผ้ากันเปื้อน วัสดุพนั หน้าแข้งหรือสนับแข้ง
4. ชุดป้องกันทีท่ าจากอลูมเิ นียม ใช้ป้องกันความร้อนสูง สาหรับผูท้ ท่ี างานในทีม่ ี
การหลอมเหลวโลหะทีอ่ ุณหภูมปิ ระมาณ 2,000 องศาฟาเรนไฮด์ โดยจะสะท้อนรังสีความ
ร้อน โดยเฉพาะนักผจญเพลิงซึง่ จะประกอบด้วยเสือ้ คลุม กางเกง ถุงมือ รองเท้า หุม้ ข้อ
และทีค่ รอบศีรษะ
5. อุปกรณ์ช่วยชีวติ ในการทางาน เพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการทางานในที่
สูง หรือต้องลงไปใต้พน้ื มาก ๆ เช่น การขุดเจาะบ่อลึกมาก ๆ ในถังขนาดใหญ่ หรือในทีท่ ่ี
มีการถล่มทับ เป็ นต้น อุปกรณ์ ช่วยชีวติ ในการทางานแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน
ประกอบด้วย
5.1 เข็มขัดนิรภัย แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ชนิดทีใ่ ช้งานโดยทัวไป
่ สาหรับ
รับน้ าหนักของตัวผูใ้ ช้ขณะทางาน กับชนิดทีใ่ ช้ป้องกันการตกจากทีส่ งู หรือการทางานที่
ต้องลงไปในทีต่ ่า ซึง่ จะต้องสามารถรับน้ าหนักเพิม่ ขึน้ หลายเท่าตัวจากแรงกระตุก หากเกิด
อุบตั ิเหตุข้นึ วัสดุท่ใี ช้ได้แก่หนังชนิดดีท่มี ขี นาดหนา รับน้ าหนักได้ 135-225 กิโลกรัม
ความกว้างของหนังประมาณ 43 มิลลิเมตร ความยาวขึ้นอยู่กบั สภาพของการใช้งาน
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นอกจากนัน้ วัส ดุ ท่ีใ ช้อ าจเป็ น ผ้า ขนาดเดีย วกัน หรือ ผ้า ทอที่น ามาถัก ไขว้ก ัน หรือ ใย
สังเคราะห์จะเพิม่ ความแข็งแรงได้มากขึน้ และรับน้าหนักได้ดกี ว่าหนัง
5.2 เชือกนิรภัย ซึง่ มีทงั ้ ชนิดมีตะขอทัง้ สองปลายและตะขอทีป่ ลายข้างเดียวที่
ล็อคติดกับสายที่สามารถปรับเลื่อนได้ โดยทามาจากป่านมะนิลา ใยสังเคราะห์ ไนล่อน
และหนัง การเลือ กใช้ควรเลือ กตามขนาดน้ า หนัก ของความปลอดภัย เช่น เชือ กป่า น
มะนิลา ขนาด ¾ นิ้ว จะสามารถรับน้ าหนักได้ 260 กิโลกรัม หรือเชือกไนล่อน ขนาด ½
นิ้ว จะสามารถรับน้าหนักทีป่ ลอดภัยได้ 540 กิโลกรัม (ชัยยุทธ ชวลิตนิธกิ ุล, 2532: 275)
5.3 สายรัดลาตัว เป็ นอุปกรณ์ช่วยป้องกันอันตรายจากการทางานในทีส่ งู จะ
แตกต่างจากเข็มขัดนิรภัย คือ จะมีสายรัดลาตัวคาดตัง้ แต่หวั ไหล่ หน้ าอก เอว และขา
เกีย่ วติดกับสายช่วยชีวติ เพิม่ ความปลอดภัยได้มากกว่า เนื่องจากจะเฉลีย่ แรงกระตุกหรือ
กระชากไปทีล่ าตัวด้วย และมักทาจากวัสดุทม่ี ีความอ่อนนุ่ ม เพื่อช่วยลดแรงกระแทกของ
ลาตัวอีกชัน้ หนึ่งด้วย
5.4 กระเช้าชิงช้า เป็ นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสาหรับผูท้ ท่ี างานทีส่ งู นอกตัว
อาคารที่ใช้สาหรับนัง่ หรือยืนบนกระเช้าที่ผูกโยงไว้ด้วยเชือกหรือลวดสลิงดึงขึน้ ลงตาม
ผนังกาแพงในแนวดิง่ โดยมีเข็มขัดรัดเอว หรืออกของผูป้ ฏิบตั งิ านไว้ดว้ ยเพื่อป้องกันการ
พลัดตกจากกระเช้า
5.5 สายช่ ว ยชีวิต คือ สายเชือ กหรือ วัส ดุ ท่ีใ ช้ แ ทนได้ ผู ก ยึด ติ ด กับ ตัว
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ซึง่ ปลายข้างหนึ่งจะยึดติดกับโครงสร้างทีม่ นคง
ั ่ เพื่อป้องกันการพลัดตกจาก
ทีส่ ูง หรือพืน้ ต่างระดับกันมากระทบพืน้ ได้ การใช้งานต้องใช้ควบคู่กบั เข็มขัดนิรภัยและ
สายรัดลาตัว วัสดุท่ใี ช้ได้แก่ เชือกมะนิลา เชือกไนล่อน หรือลวดสลิง ซึ่งโดยปกติจะไม่
ค่ อ ยใช้เ นื่ อ งจากมีค วามยืด หยุ่ น น้ อ ยและจะเป็ น อัน ตรายหากบริเ วณที่ท างานนั น้ มี
กระแสไฟฟ้า
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พัดลมดูดเป่ าสาหรับงานในที่อบั
อากาศ

ชุดป้ องกันสารเคมี

ชุดป้ องกันฝุ่ น

รูปที่ 14 อุปกรณ์พเิ ศษใช้เฉพาะงาน
ทีม่ า http://www.goldenhorseproduct.com/product_488937_th
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