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ประเมินอันตราย/เลือกอุปกรณปองกันสวนบุคคล
Source: OSHA Standards 29 CFR 1910 Subpart I App B; Non-mandatory Compliance Guidelines for Hazard Assessment and Personal Protective Equipment Selection

ภาคผนวกของขอกําหนด 29 CFR 1910:
อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ของสํานัก
บริหารสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติสหรัฐฯ (OSHA) มีวัตถุประสงคเพื่อ
เสนอแนะวิธที ถี่ กู ตองในการประเมินอันตรายและ
การเลือกอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลแกนายจาง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การควบคุมอันตราย (Controlling
Hazards)
อุปกรณปอ งกันอันตรายสวนบุคคลเพียง
อย างเดี ยวไม สามารถใช ป องกั นอั นตรายได
อยางสมบูรณแบบ แตตองใชรวมกันเครื่องมือ
ปองกัน (Guards) การควบคุมทางวิศวกรรม
(Engineering Controls) และวิธีปฏิบัติในการ
ผลิตที่ดี (Sound Manufacturing Practices)
2. การประเมินและการเลือก (Assessment
and Selection)
มีความจําเปนจะตองหาแนวทางในการ
ประเมินอันตรายที่เกิดกับเทา ศีรษะ ตา และ
ใบหนาซึง่ มีอยูใ นการปฏิบตั กิ ารหรือกระบวนการ
ทางการอาชีพหรือการศึกษาเพื่อใหไดอุปกรณ
ปองกันทีเ่ หมาะสมกับอันตรายเฉพาะชนิด เปน
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ความปลอดภัย
ในการใชสามัญสํานึกและความชํานาญพิเศษ
ในการทํางานนี้ใหเปนผลสําเร็จ

3. แนวทางการประเมิน (Assessment
Guidelines)
ในการประเมินเพือ่ การใชอปุ กรณปอ งกัน
สวนบุคคล ใหทําขั้นตอนตอไปนี้
a. การสํารวจ (Survey) ทําโดยการเดิน
สํารวจ (Walk-through Survey) พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
 หา
วัตถุประสงคในการเดินสํารวจเพื่ อระบุแหลง
อันตรายตอคนงานหรือผูรวมงานซึงพิจารณา
ตามลักษณะพืน้ ฐานการทําใหเกิดการบาดเจ็บ
ไดแก
(a) การกระทบ (Impact)
(b) การทิ่มแทง (Penetration)
(c) การบีบหรือการอัด (วัตถุกลิ้งทับ)
[Compression (roll-over)]
(d) สารเคมี (Chemical)
(e) ความรอน (Heat)
(f) ฝุนอันตราย (Harmful dust)

(g) แสงสวาง (รังสีทมี่ องเห็นได) [Light
(optical) radiation]
b. แหลงกําเนิด (Sources) ระหวางการ
เดินสํารวจ เจาหนาทีค่ วามปลอดภัย ตองสังเกต
สิ่งตางๆ ตอไปนี้
(a) แหล งกํ า เนิ ด ความเคลื่ อนไหว
(Sources of Motion) ตัวอยางเชน เครื่องจักร
หรือกระบวนการทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวของเครือ่ งมือ
สวนประกอบหรืออนุภาคของเครื่องจักร หรือมี
การเคลือ่ นไหวของบุคคลทีอ่ าจทําใหเกิดการชน
กับวัตถุที่ตั้งประจําที่
(b) แหลงกําเนิดอุณหภูมิสูง (Sources
of High Temperatures) ซึ่งสามารถทําใหเกิด
การไหม การบาดเจ็บทีต่ า หรือการลุกไหมของ
อุปกรณปองกัน ฯลฯ
(c) ชนิดของสารเคมีทมี่ กี ารสัมผัส (Types
of Chemical Exposures)
(d) แหลงกําเนิดฝุนอันตราย (Sources
of Harmful Dust)
(e) แหลงกําเนิดแสงหรือรังสีที่มองเห็น
ได (Light Radiation) เชน แสงจากการเชื่อม
แสงจากการบัดกรี แสงจากการตัด แสงจากการ
หลอมหรือการชุบโลหะ แสงจากการใชความ
รอนสูง แสงที่มีความเขมสูง ฯลฯ
(f) แหลงกําเนิดของวัตถุที่ตกจากที่สูง
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(Sources of Falling Objects) หรือมีแนวโนม
จะหลนลงมา
(g) แหลงกําเนิดวัตถุทมี่ คี วามคมซึง่ อาจ
บาดเทาหรือมือ
(h) แหลงกําเนิดวัตถุทกี่ ลิง้ ทับหรือหนีบ
เทาของคนงาน
(i) ลั ก ษณะของพื้ นที่ ป ฏิ บั ติ ง านและ
บริเวณที่อยูของคนงาน
(j) อันตรายจากไฟฟา
นอกจากการเดินสํารวจแลว ขอมูลหรือ
สถิติเกี่ยวกับการบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ ที่ผานมา
สามารถนํามาทบทวนเพือ่ ชวยระบุปญ
 หาในพืน้ ที่
ปฏิบัตงิ านได
c. การรวบรวมขอมูล (Organize Data)
หลังจากการเดินสํารวจ มีความจําเปนจะตอง
รวบรวมขอมูลและรายละเอียดตางๆ เพื่อใชใน
การประเมินอันตราย จุดประสงคเพือ่ เตรียมการ
การวิเคราะหอันตรายที่ อยู ในสภาพแวดลอม

สําหรับการเลือกอุปกรณปองกันที่เหมาะสม
d. วิเคราะหขอ มูล (Analyze Data) เมือ่
เอาขอมูลและรายละเอียดของอันตรายในสถานที่
ทํางานมารวมกั น เราสามารถคาดการณ ถึ ง
แนวโนมการบาดเจ็บ ซึ่งและลักษณะพื้นฐานที่
ทํา ใหบาดเจ็บของอันตรายตามทีแ่ สดงไวในขอ
3.a. การสํารวจ (Survey) สามารถนํามาทบทวน
เพื่อพิจารณาถึงชนิดของอันตราย ระดับความ

a) ปองกันอันตรายที่มีอยูในสถานที่
ทํางานได อุปกรณปอ งกันอันตรายตองเปนชนิด
สามารถปองกันอันตรายที่มีอยูหรือมีแนวโนม
วาจะมีในพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิงาน อาทิ การปองกันการ
สาดกระเซ็นของสารเคมีทเี่ ปนของเหลว ปองกัน
การกระแทกของวัตถุที่มีน้ําหนักและเคลื่อนที่
ดวยความเร็ว เปนตน
b) เหมาะสมกับการใชงานในสภาพ

เสี่ ยงและความรุนแรงของแนวโน มการไดรั บ
บาดเจ็บของแตละลักษณะพื้นฐานที่ทําใหเกิด
การบาดเจ็บซึ่งพบในสถานที่ทํางาน ทั้งนี้ ตอง
พิจารณาสําหรับความเปนไปไดทจี่ ะไดรบั อันตราย
หลายชนิดในเวลาเดียวกันดวย
4. แนวทางการเลื อ ก (Selection
Guidelines)
หลังจากปฏิบตั กิ ารเสร็จสิน้ ตาม ขอที่ 3.
การประเมินอันตราย ขัน้ ตอนตอไปจะเปน การ
เลือกอุปกรณปองกันอันตรายซึ่งมีสาระสําคัญ
ไดแก

แวดลอมที่เปนอันตราย เชน แรงกระแทกที่มี
ความเร็ว มวลวัตถุ การเคลื่อนที่วิถีโคง ความ
เขมของรังสี ฯลฯ ซึง่ อุปกรณตอ งสามารถปองกัน
อันตรายเหลานี้ได
c) เลือกอุปกรณปองกันซึ่งใหความมั่นใจ
ว ามี ระดั บการป องกั นสู งกว าค าความต องการ
ขั้นต่ําในการปองกันอันตรายแกคนงาน
d) ใหคาํ แนะนําและสอนวิธใี ชและการ
ดูแลรักษาอุปกรณปอ งกันแกคนงาน ทัง้ นี้ เปน
เรือ่ งสําคัญอยางยิง่ ทีค่ นงานทีใ่ ชอปุ กรณปอ งกัน
จะตองรับรูถึงขอมูลในปายเตือนและขอจํากัด
ของอุปกรณปองกัน
5. ความกระชับของอุปกรณ (Fitting
the Device)
จะตองพิจารณาถึงความสบายและความ
กระชับในการสวมใสอปุ กรณปอ งกันไปพรอมกัน
อุปกรณสวมใสแลวหลวมเกินไป ใหการปองกัน
ที่จําเปนไดไมเต็มที่ อุปกรณสวมใสแลวใหทั้ง

SAFET Y LIFE 2

8. ตารางแนะนําวิธีเลือกการปองกัน
ดวงตาและใบหนา
วิธีเลือกการปองกันดวงตาและใบหนา
สําหรับคนงานในอาชีพตางๆ (บางสวน ไมใช
ทั้งหมด) ดังตอไปนี้: ชางไม ชางไฟฟา ชางกล
ชางเครือ่ ง ชางซอม ชางโรงงาน ชางประปาและ
ชางซอมทอ ชางเหล็กแผน ชางบัดกรี ชางขัด
ชางประกอบ ชางเจียร คนควบคุมเครื่องจักร
คนควบคุมเครือ่ งกลึงและเครือ่ งบด คนเลือ่ ยไม
ชางเชื่อม ผูใชแรงงาน ผูป ฏิบตั ิการและควบคุม
สารเคมี คนงานตัดซุงและทําไม
ตารางแนะนําวิธเี ลือกการปองกันดวงตา
และใบหนาที่นําเสนอตอไปนี้เปนขอแนะนําวิธี
ทีถ่ กู ตองในการเลือกการปองกันใบหนาและดวงตา
จากอันตรายที่ ระบุไดซึ่ งมีแหลงกําเนิ ดอยู ใน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ความกระชับและความสบาย คนงานจะสวมใส
อยางตอเนือ่ งและไดรบั การปองกันเต็มระดับความ
สามารถของอุปกรณ โดยทัว่ ไป อุปกรณปอ งกัน
มีหลายขนาดใหเลือก ดังนั้น ตองมั่นใจวาได
เลือกขนาดทีถ่ กู ตอง
6. อุปกรณปองกันมีที่ปรับ (Devices
with Adjustable Features)
สําหรับคนงานคนใดคนหนึง่ จะตองมีการ
ปรับอุปกรณปองกันใหกระชับและสวมสบาย
รวมทั้งเพื่อใหอุปกรณยังอยูในตําแหนงถูกตอง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอุปกรณปองกันดวงตา
สําหรับปองกันฝุน และสารเคมีสาดกระเซ็น ตอง
มั่นใจวาอุปกรณดังกลาวแนบสนิทกับใบหนา
นอกจากนี้ หมวกแข็งปองกันศีรษะตองสวมใส
อยางกระชับเพือ่ ไมใหหมวกหลุดขณะปฏิบตั งิ าน
ในบางกรณีตองมีสายรัดคางเพื่อใหหมวกแข็ง
ยังคงอยูบนศีรษะคนงาน (อยางไรก็ตาม สาย
รัดคางตองปลดออกไดโดยใชแรงเล็กนอย เพื่อ
ปองกันสายรัดคอหายใจไมออก) ที่สําคัญ ตอง
ปฏิบัตติ ามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด
7. การประเมินอันตรายซ้าํ (Reassessment
of hazards)
เปนความรับผิดชอบของเจาหนาทีค่ วาม
ปลอดภัยในการทํางานในการประเมินอันตราย
ในสถานทีท่ าํ งานซ้าํ ตามความจําเปน อาทิ การ
ระบุและการประเมินอุปกรณและกระบวนการ
ผลิตใหม การทบทวนสถิติอุบัติเหตุ และการ
ประเมินความเหมาะสมของอุปกรณปองกันที่
เลือกกอนหนา

ตารางแนะนําวิ ธี เลื อกการป องกันดวงตาและใบหน า
แหลงกําเนิด
การกระทบ (Impact)
การหั่น การบด การขึ้นรูป งานกอ งานไม งานเลื่อย
งานเจาะ งานสกัดดวยสิ่ว งานมัดหรือยึดดวย
เครื่องจักร งานตอกหมุด และงานขัด
ความรอน (Heat)
งานหนาเตาหลอม งานเทโละหลอม งานหลอม งาน
ชุบ และงานเชื่อม

การประเมินอันตราย
เศษชิ้นสวนขนาดเล็ก วัตถุตางๆ
แผนวัสดุขนาดใหญ ผงทราย
อนุภาคฝุน ฯลฯ

การปองกัน
แวนตามีกระบังขาง ที่ครอบตา กระบัง
หนา ดูหมายเหตุ (1), (3), (5), (6), (10)
กรณีสัมผัสรุนแรง ใหใชกระบังหนา

ประกายไฟ สะเก็ดไฟ

กระบังหนา ที่ครอบตา แวนตามีกระบัง
ดานขาง กรณีสัมผัสรุนแรง ใชกระบังหนา
ดูหมายเหตุ (1), (2), (3)
กระบังหนาอยูเหนือที่ครอบตา
ดูหมายเหตุ (1), (2), (3)
กระบังหนาที่มีเลนสลดความรอนหรือ
เลนสสะทอนความรอน ดูหมายเหตุ (1),
(2), (3)
ที่ครอบตา ถวยครอบตาชนิดมีสวนคลุม
กรณีสัมผัสรุนแรง ใชกระบังหนา
ดูหมายเหตุ (3), (11)
ที่ครอบตาออกแบบพิเศษ
ที่ครอบตา ถวยครอบตาชนิดมีสวนคลุม
ดูหมายเหตุ (8)

โลหะหลอมเหลวกระฉอก
สัมผัสอุณหภูมิสูง

สารเคมี (Chemicals)
การใชกรดและสารเคมี การลางคราบไขมัน

ฝุน (Dust)
งานไม การขัดผิวไม สภาพฝุนทั่วไป
แสง และ/หรือ รังสี (Light and/or Radiation)
งานเชื่อม : อารกไฟฟา (Welding: Electric arc)

งานเชื่อม : แกส (Welding: Gas)

การตัด การบัดกรีแข็งดวยหัวเชื่อมแกส การเชื่อม
ประสานดวยหัวเชื่อมแกส (Cutting, Torch
brazing, Torch soldering)
แสงบาดตา (Glare)

สารเคมีกระฉอก

ไอสารระคายเคือง
ฝุนรําคาญ

รังสีที่มองเห็นได

หมวกเชื่อมหรือกระบังสําหรับงานเชื่อม
อัตราความเขมของเลนส 10-14
ดูหมายเหตุ (9), (12)
รังสีที่มองเห็นได
ที่ครอบตาหรือกระบังหนาสําหรับงาน
เชื่อม อัตราความเขมของเลนส : การเชื่อม
4-8 การตัด 3-6 การบัดกรี 3-4
ดูหมายเหตุ (9)
รังสีที่มองเห็นได
แวนตาหรือกระบังหนาสําหรับงานเชื่อม
อัตราความเขมของเลนส 1.5-3
ดูหมายเหตุ (3), (9)
ทัศนวิสัยต่ํา (มองเห็นไดยากหรือ แวนตาที่อัตราความเขมของเลนสหรือ
มองไมเห็น)
เลนสชนิดพิเศษ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ดูหมายเหตุ (9), (10)
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ทัง้ สองดาน นัน่ คือ สามารถระบายอากาศอยาง
มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็สามารถปองกัน
ของเหลวกระฉอกเขาหนาหรือตาได
(12) การปองกันรังสีที่เปนแสงเปนผล
โดยตรงจากความเขมของเลนสทใี่ ช ดูหมายเหตุ
(4) ใหเลือกเลนสทมี่ คี วามเขมสูงสุด (มืดทีส่ ดุ )
แตยงั สามารถเอือ้ อํานวยใหสามารถปฏิบตั งิ าน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุตามตาราง
(1) ตองระมัดระวังความเปนไปไดที่จะ
สัมผัสอันตรายหลายชนิดพรอมกัน ตองใชการ
ปองกันขัน้ สูงสุดสําหรับอันตรายแตละชนิด และ
ตระหนักวาอุปกรณแตละชนิดมีความสามารถ
ในการปองกันที่จาํ กัด
(2) การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความ
รอนมักมีรงั สีทเี่ ปนแสงรวมดวย ตามขอกําหนด
ของมาตรฐาน ตองปองกันทัง้ ความรอนและรังสี
ที่เปนแสงสวางในเวลาเดียวกัน
(3) กระบั งหน าจะใชเมื่ อคนงานสวม
อุปกรณปองกันตาชนิดหลัก (ที่ครอบตาหรือ
แวนตา) ไวแลวเทานั้น
(4) ตามขอกําหนดของมาตรฐาน เลนส
ปองกันตองมีอัตราความเขมตรงตามที่ระบุไว
ในขอบังคับ 1910.133 (a)(5) เลนสเคลือบ
หรือเลนสกรองแสงกันแดดไมถือวาเปนเลนส
ปองกันยกเวนมีเครื่องหมายหรือสิง่ ระบุวาเปน
เลนสปองกัน
(5) ตามขอกําหนดของมาตรฐาน บุคคล
ทีม่ ีปญหาดานสายตา ตองสวมอุปกรณปองกัน
ชนิดใชเลนสปรับสายตา หรือชนิดออกแบบมา
เพือ่ สวมทับแวนสายตาปกติทคี่ นงานสวมใสอยู
อยางใดอยางหนึง่
(6) ผูสวมใสคอนแท็คเลนสตองสวมใส
อุปกรณปอ งกันตาและหนาซึง่ มีความเหมาะสม
ในสภาพแวดลอมทีอ่ นั ตราย และใหพจิ ารณาวา
ฝุน และ/หรือ สารเคมี เปนอันตรายเพิ่มเติม
สําหรับผูสวมใสคอนแท็คเลนส
(7) ระมัดระวังเมือ่ สวมใสอปุ กรณปอ งกัน
ที่มีกรอบโลหะในพื้นที่ที่มีอันตรายจากไฟฟา
(8) สภาพบรรยากาศและการระบาย
อากาศทีม่ จี าํ กัดภายในตัวอุปกรณอาจทําใหเกิด
ฝาที่เลนสได ดังนั้นควรทําความสะอาดบอยๆ

9. แนวทางการเลือกการปองกันศีรษะ
(Head Protection)
อุ ป กรณ ป องกั นศี รษะ (หมวกแข็ ง )
ทัง้ หมดไดรบั การออกแบบเพือ่ ปองกันอันตราย
ในลักษณะการกระทบและการทิม่ แทงจากวัสดุ
ทีต่ กลงมาจากทีส่ งู
หมวกแข็งยังมีชนิดทีใ่ หการปองกันไฟฟา
ชอตและไฟไหม ในการเลือกอุปกรณปองกัน
ศีรษะ การตะหนักถึงแนวโนมการเกิดอันตราย
จากไฟฟาเปนเรือ่ งสําคัญเชนกัน

(9) หมวกช างเชื่ อมหรื อกระบั ง หน า
ควรใชในกรณีที่มีการสวมอุปกรณปองกันหลัก
(ที่ครอบตาหรือแวนตา) ไวแลวเทานั้น
(10) แวนตาทีไ่ มมกี ระบังดานขาง ใหใช
เฉพาะการปองกันดานหนาเทานั้ น อีกทั้ งไม
อนุ ญาตให ใช ป องกั นดวงตากั บแหล งกําเนิ ด
หรือการปฏิบัติงานที่เปนอันตรายในลักษณะ
“การกระทบ” (Impact)
หมวกแข็ง Class A นอกจากสามารถ
(11) การระบายอากาศภายในตัวอุปกรณ
ตองมีเพียงพอแตตองปองกันการสาดกระเซ็น ตานทานการกระทบและการทิ่ มแทงแลว ยัง
ของของเหลวไดดีดวย อุปกรณปองกันตาและ สามารถตานทานกระแสไฟฟาไดดว ย (ผานการ
ใบหนาตองออกแบบมาใหมคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวน ทดสอบทีแ่ รงดันไฟฟา 2,200 โวลต)
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หมวกแข็ง Class B นอกเหนือจากการ
ปองกันการกระทบและการทิม่ แทงแลว ยังปองกัน
กระแสไฟฟาแรงสูงไดอกี ดวย (ผานการทดสอบ
ทีแ่ รงดันไฟฟา 20,000 โวลต)
หมวกแข็ง Class C ปองกันการกระทบ
และการทิม่ แทงจากวัตถุทตี่ กหลนเทานัน้ (โดย
ทั่ วไปทําดวยอะลูมิ เนี ยมซึ่ งเปนตัวนําไฟฟา )
ทัง้ นี้ หามนําไปใชในพืน้ ทีท่ มี่ อี นั ตรายจากไฟฟา
ในบริเวณที่มีอันตรายจากวัสดุตกหลน
ตองสวมหมวกแข็ง ตัวอยางเชน การทํางานใน
บริเวณดานลางคนงานคนอื่นซึ่งเครื่องมือหรือ

วัสดุที่อาจตกลงมา การทํางานบริเวณโดยรอบ
หรือดานลางของสายพานที่มีวัสดุเคลื่อนที่อยู
การทํางานดานลางเครือ่ งจักรหรือกระบวนการ
ผลิตทีอ่ าจมอุปกรณหรือวัตถุตา งๆ ตกลงมา และ
การทํางานที่อาจสัมผัสตัวนํากระแสไฟฟา
ตัวอยางอาชีพทีต่ อ งสวมใสอปุ กรณปอ งกัน
ศีรษะ (บางสวน ไมใชทงั้ หมด) : ชางไม ชางไฟฟา
คนวางสายไฟฟา ชางกลและชางซอม ชางประปา
และชางซอมทอ ชางประกอบ คนงานบรรจุของ
คนงานพั บ วั สดุ คนเลื่ อยไม ช างเชื่ อม ผู ใช
แรงงาน ผูควบคุมคลังสินคา คนตัดไม คนงาน
ตัดซุงและทําไม คนดูแลพัสดุ และผูใชแรงงาน

ในคลังสินคา
เริ่ มต นด วยมาตรฐาน ANSI Z89.11997 สถาบันมาตรฐานแหงชาติสหรัฐอเมริกา
(ANSI) ได ป รั บ ปรุ ง และจั ดระบบมาตรฐาน
หมวกแข็งใหทันสมัยมาตลอด ขอบังคับกอน

หน าแบ ง ชนิ ดของหมวกเป นชนิ ดมี ป กหมวก
ดานหนา (Caps) และมีปกรอบหมวก (Full
Brimmed) เริม่ ตัง้ แตป 1970 หมวก Type I ไดรบั
การออกแบบใหลดแรงกระทบจากการกระแทก
หรือการฟาดเฉพาะบนยอดหมวก ขณะทีห่ มวก
Type II ถูกออกแบบใหลดแรงกระทบที่เกิดจาก
การกระแทกหรือการฟาดทีย่ อดหมวกและดาน
ขางหมวก ดังนัน้ หากผลการประเมินอันตรายชี้
ออกมาวามีแนวโนมจะเกิดการกระแทกหรือการ
ฟาดที่ดานขางศีรษะ จึงตองเลือกหมวก Type II
ใหคนงานสวมใส และเพื่อความเขาใจและผล
ประโยชนของผูใ ชอปุ กรณ มาตรฐานป 1997 จึง
ไดปรับปรุงเพิม่ เติมในสวนของการจัดระดับการ
ตานทานไฟฟา กลาวคือมีการแบงหมวกแข็ง
ตามคุณสมบัติตานทานกระแสไฟฟา ไดแก
 Class G-General เปน หมวกแข็ งที่
ไดรับการออกแบบใหสามารถลดอันตรายจาก
การสัมผัสกระแสไฟฟาแรงดันต่ํา
 Class E-Electrical เปนหมวกแข็งที่
ไดรับการออกแบบใหสามารถลดอันตรายจาก
การสัมผัสกระแสไฟฟาแรงดันสูง
 Class C-Conductive เปนหมวกแข็งที่
ป องกั นแรงกระแทกแต ไม สามารถต านทาน
กระแสไฟฟา หรือมีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟา
10. แนวทางการเลือกการปองกันเทา
(Foot Protection)
รองเทานิรภัยและบูท นิรภัยซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามมาตรฐาน ANSI Z41-1991 สามารถ
ปองกันไดทั้งการกระทบและการบีบ ในกรณี
จําเปน รองเทานิรภัยสามารถเพิ่ มคุณสมบัติ
ตานทานการเจาะทะลุ ในการทํางานบางลักษณะ
รองเท าต องการการปกป องบริ เวณหลั ง เท า
(Metatarsal Protection) รวมไปถึงคุณสมบัติ
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ยานพาหนะขนสงวัสดุภายในสถานประกอบการ
หรื อม วนวั สดุ ขนาดใหญ เช น ม วนกระดาษ
มวนโลหะ หรือทอทีม่ ีนา้ํ หนักมากซึง่ มีแนวโนม
จะกลิง้ ทับหรือบดเทาของคนงาน
รองเทาหรือบูท นิรภัยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า นทาน
การเจาะทะลุ ใชในสภาพการทํางานที่ มีวัตถุ
แหลมคม เชน ตะปู ลวด ตะขอ ตะปูเกลียว
ลวดเย็บกระดาษขนาดใหญ เศษโลหะ ฯลฯ ซึ่ง
สามารถแทงทะลุพนื้ รองเทาขึน้ มาทําใหเทาของ
คนงานบาดเจ็บได
รองเทาหรือบูทนิรภัยที่มีคุณสมบัติเปน
ตัวนําไฟฟาใชในพื้นที่มีแนวโนมเกิดเพลิงไหม

พิเศษในการนําไฟฟาหรือการเปนฉนวนไฟฟา
ตามความเหมาะสมของการทํางานและสิงแวดล
่
อม
ในการทํางาน
สําหรับรองเทาหรือบูท นิรภัยทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตานทานแรงกระทบตองสามารถรับแรงกระทํา
จากหีบหอ วัตถุ สวนของเครือ่ งจักร ฯลฯ ทีต่ กลง
มา หรือกิจกรรมอื่นซึ่งวัตถุสามารถหลนใสเทา
ขณะทีร่ องเทาและบูท นิรภัยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า นทาน
แรงบีบหรือแรงอัดใชในการทํางานที่เกี่ยวของ
กับวัตถุลื่นไถล เชน รถเข็นวัสดุ รถฟอรกลิฟต

จากการสปารกหรือจุดติดไฟของประจุไฟฟาสถิต
ที่สะสมเปนปริมาณมากในพื้นที่ปฏิบัติงานกับ
ไอสารเชื้อเพลิงที่มีอยู โดยรองเทาที่เปนตัวนํา
จะดึงประจุไฟฟามาทีต่ วั รองเทาแลวไหลผานลง
พืน้ กอนสลายตัวไปสงผลใหบริเวณนัน้ ไมมีการ
สะสมตัวของประจุไฟฟาสถิตในปริมาณมากพอจะ
ทําใหเกิดการจุดระเบิดหรือจุดติดไฟของสวนผสม
ไอสารเชื้อเพลิงกับอากาศได
สวนรองเทาหรือบูทนิรภัยที่มคี ุณสมบัติ
เปนฉนวนสามารถตานทานกระแสไฟฟา เปน

มาตรการเสริมปองกันไฟฟาชอตหรือไฟฟาดูด
ขณะยืนทํางานบนพืน้ ซึง่ สัมผัสกับกระแสไฟฟา
หรือความตางศักยทางไฟฟา (ความตางศักย
ทางไฟฟาระหวางเทาทัง้ คูห รือระหวางมือกับเทา)
หรือในเงือ่ นไขทีอ่ ปุ กรณปอ งกันไฟฟาหลัก เชน
ถุงมือยาง ผาคลุมฉนวน ฯลฯ ไมสามารถปองกัน
คนงานที่ยืนทํางานอยูบ นพื้นไดอยางเพียงพอ
อาชีพทีต่ อ งใชอปุ กรณปอ งกันเทาในการ
ทํางานประจําวัน (บางสวน ไมใชทงั้ หมด)ไดแก
เสมียนตรวจสินคานําเขาหรือสงออก เสมียน
คลังสินคา คนงานโครงสรางเหล็ก ชางไม ชาง
ไฟฟา ชางเครื่ อง ชางกลและซอมบํารุง ชาง
ประปาและงานท อ ช างประกอบ ช างบุ ผนั ง
ชางกลึง ชางบรรจุหีบหอ ชางหอหุม ชางสกัด
ผูควบคุมเครื่องปมโลหะ คนเลื่อยไม ชางเชื่อม
ผูใ ชแรงงาน ผูค วบคุมงานขนสง คนงานทําสวน
คนดูแลสนาม คนตัดซุงและทําไม ผู ควบคุม
คลังสินคาและคนงานคลังสินคา
11. แนวทางการเลือกการปองกันมือ
(Hand Protection)
ถุงมือเปนอุปกรณที่เชื่อถือไดสําหรับใช
ปองกันการตัด การบาด การไหม และการสัมผัส
สารเคมีซงึ่ เปนเหตุใหเกิดบาดเจ็บหรือเสียหาย
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แกผวิ หนังทัง้ แบบเฉพาะจุดและทัง้ ระบบ OSHA
ไมไดรับรองถุงมือที่อวดอางวาสามารถปองกัน
แนวโนมอันตรายที่จะเกิดกับมือไดทุกชนิด แต
กําหนดใหถงุ มือมีคณ
ุ สมบัตทิ จี่ าํ กัดกับอันตราย
หรือสารบางชนิ ด ดั งนั้ น จึ งเป นเรื่ องสําคั ญ
อยางยิ่งที่จะตองเลือกถุงมือเหมาะสมที่สุดเพื่อ
ใชปองกันอันตรายเฉพาะชนิดที่พบในสถานที่
ทํางาน อีกทั้งตองพิจารณาเรื่องอายุการใชงาน
และความเปนไปไดในการนํากลับมาใชงานใหม
นอกจากนีย้ งั เปนเรือ่ งสําคัญในการเรียนรู
ประสิทธิภาพของถุงมือที่สัมพันธกับอันตราย
เฉพาะชนิดที่มีอยู เชน อันตรายจากสารเคมี
อันตรายจากการบาด อันตรายจากเปลวไฟ ฯลฯ

ซึ่งประสิทธิภาพตออันตรายเหลานี้ ไดมาจาก
การทดสอบตามมาตรฐานกําหนด ดังนั้น กอน
การซือ้ ถุงมือ นายจางตองตรวจสอบเอกสารจาก
ผูผ ลิตเกีย่ วกับการผานการทดสอบตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ตองนําพิจารณา
รวมดวย ไดแก
(A) ตราบเทาทีค่ ณุ ลักษณะดานประสิทธิภาพ
ยังเปนที่ยอมรับได ในบางสถานการณ การใช
ถุงมือราคาถูกกวาแตเปลีย่ นใหมเปนประจําอาจ
ประหยัดคาใชจา ยกวาการใชถงุ มือราคาแพงแต
ใชซ้ําหลายครั้ง
(B) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการทํางาน
ของลูกจางเพือ่ พิจารณาระดับความคลองแคลว

ความทนทาน ความถี่ ระดับการสัมผัสอันตราย
และความเมือ่ ยลาทางกายทีเ่ กิดจากการใชถงุ มือ
ประเด็นสําคัญเกีย่ วกับการเลือกถุงมือ
ปองกันสารเคมีอนั ตราย :
(A) ตองพิจารณาความเปนพิษของสาร
เคมี โดยเฉพาะความสามารถของสารเคมีในการ
ทําใหผลกระทบตอผิวหนัง และ/หรือ ซึมผาน
ผิวหนังแลวสงผลกระทบตอระบบภายในรางกาย
(B) โดยทั่วไป ถุงมือตานทานสารเคมี
สามารถใชไดกับสารเคมีที่เปนผงแหง
(C) สําหรับสารเคมีที่เปนสารผสมหรือ
สูตรผสม (ยกเวน มีขอมูลจําเพาะไดจากการ
ทดสอบ) ตองเลือกถุงมือชนิดตานทานสารเคมี

ของสวนผสมที่ มี เวลาการทะลุผาน (Breakthrough Time) สัน้ ทีส่ ดุ เนือ่ งจากมีความเปนได
ที่สารทําละลายจะเปนสวนผสมสําคัญของสาร
โพลีเมอรทั่วไป และ
(D) ลูกจางตองสามารถถอดถุงมือออกใน

ลักษณะที่ไมเกิดการปนเปอนที่ผิวหนัง
12. การทําความสะอาดและการบํารุง
รักษา (Cleaning and Maintenance)
เปนเรื่องสําคัญที่ตองใหอุปกรณปอ งกัน
สวนบุคคลมีความสะอาดและอยูใ นสภาพใชงาน
ไดดี อุปกรณปอ งกันตาและใบหนาตองทําความ
สะอาดเมือ่ มีฝา เกาะทีเ่ ลนสทาํ ใหมองเห็นไมชดั
ข อบั งคั บ 1910.132 (a) และ (b)
กําหนดใหมกี ารตรวจสอบ ทําความสะอาด และ
บํารุงรักษาอุปกรณปองกันเปนประจําตามชวงเวลา
เพื่อใหอุปกรณยังคงคุณสมบัติปองกันที่จําเปน
เอาไวได นอกจากนีเ้ นนถึงความสําคัญของการ
ทิง้ อุปกรณปนเปอ นทีไ่ มสามารถชําระลางไดใน
ลักษณะที่ผูใชไมไดสัมผัสการปนเปอนนั้น
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