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ภาคผนวกของขอกาํหนด 29 CFR 1910:
อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ของสํานัก
บริหารสขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติสหรัฐฯ (OSHA) มีวัตถุประสงคเพื่อ
เสนอแนะวิธท่ีีถกูตองในการประเมินอันตรายและ
การเลือกอุปกรณปองกนัสวนบคุคลแกนายจาง
มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1. การควบคุมอันตราย (Controlling
Hazards)

อุปกรณปองกนัอันตรายสวนบคุคลเพยีง
อยางเดียวไมสามารถใชปองกันอันตรายได
อยางสมบูรณแบบ แตตองใชรวมกันเคร่ืองมือ
ปองกัน (Guards) การควบคุมทางวิศวกรรม
(Engineering Controls) และวิธีปฏิบัติในการ
ผลิตท่ีดี (Sound Manufacturing Practices)

2. การประเมินและการเลอืก (Assessment
and Selection)

มีความจําเปนจะตองหาแนวทางในการ
ประเมินอันตรายท่ีเกดิกับเทา ศีรษะ ตา และ
ใบหนาซึง่มีอยูในการปฏิบติัการหรือกระบวนการ
ทางการอาชีพหรือการศึกษาเพื่อใหไดอุปกรณ
ปองกนัท่ีเหมาะสมกบัอันตรายเฉพาะชนดิ เปน
ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ในการใชสามัญสํานึกและความชํานาญพิเศษ
ในการทํางานนี้ใหเปนผลสําเร็จ

3. แนวทางการประเมนิ (Assessment
Guidelines)

ในการประเมินเพือ่การใชอุปกรณปองกนั
สวนบุคคล ใหทําข้ันตอนตอไปนี้

a. การสํารวจ (Survey) ทําโดยการเดิน
สาํรวจ (Walk-through Survey) พืน้ท่ีท่ีมีปญหา
วัตถุประสงคในการเดินสํารวจเพื่อระบุแหลง
อันตรายตอคนงานหรือผูรวมงานซึงพิจารณา
ตามลักษณะพืน้ฐานการทําใหเกดิการบาดเจ็บ
ไดแก

(a) การกระทบ (Impact)
(b) การท่ิมแทง (Penetration)
(c) การบีบหรือการอัด (วัตถุกล้ิงทับ)

[Compression (roll-over)]
(d) สารเคมี (Chemical)
(e) ความรอน (Heat)
(f) ฝุนอันตราย (Harmful dust)

(g) แสงสวาง (รังสีท่ีมองเห็นได) [Light
(optical) radiation]

b. แหลงกําเนดิ (Sources) ระหวางการ
เดินสาํรวจ เจาหนาท่ีความปลอดภัย ตองสงัเกต
สิ่งตางๆ ตอไปนี้

(a) แหล งกําเนิ ดความเคล่ื อนไหว
(Sources of Motion) ตัวอยางเชน เคร่ืองจักร
หรือกระบวนการท่ีมีการเคล่ือนไหวของเคร่ืองมือ
สวนประกอบหรืออนภุาคของเคร่ืองจักร หรือมี
การเคล่ือนไหวของบคุคลท่ีอาจทําใหเกดิการชน
กับวัตถุท่ีต้ังประจําท่ี

(b) แหลงกําเนิดอุณหภูมิสูง (Sources
of High Temperatures) ซึ่งสามารถทําใหเกิด
การไหม การบาดเจ็บท่ีตา หรือการลุกไหมของ
อุปกรณปองกัน ฯลฯ

(c) ชนดิของสารเคมีท่ีมีการสมัผสั (Types
of Chemical Exposures)

(d) แหลงกําเนิดฝุนอันตราย (Sources
of Harmful Dust)

(e) แหลงกาํเนิดแสงหรือรังสท่ีีมองเห็น
ได (Light Radiation) เชน แสงจากการเชื่อม
แสงจากการบดักรี แสงจากการตัด แสงจากการ
หลอมหรือการชุบโลหะ แสงจากการใชความ
รอนสูง แสงท่ีมีความเขมสูง ฯลฯ

(f) แหลงกําเนิดของวัตถุท่ีตกจากท่ีสูง

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

ประเมินอันตราย/เลือกอุปกรณปองกันสวนบุคคลประเมินอันตราย/เลือกอุปกรณปองกันสวนบุคคล
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(Sources of Falling Objects) หรือมีแนวโนม
จะหลนลงมา

(g) แหลงกาํเนดิวัตถท่ีุมีความคมซึง่อาจ
บาดเทาหรือมือ

(h) แหลงกาํเนดิวัตถท่ีุกล้ิงทับหรือหนบี
เทาของคนงาน

(i) ลักษณะของพื้นท่ีปฏิบัติงานและ
บริเวณท่ีอยูของคนงาน

(j) อันตรายจากไฟฟา
นอกจากการเดินสํารวจแลว ขอมูลหรือ

สถิติเกี่ยวกับการบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ ท่ีผานมา
สามารถนาํมาทบทวนเพือ่ชวยระบปุญหาในพืน้ท่ี
ปฏิบัติงานได

c. การรวบรวมขอมลู (Organize Data)
หลังจากการเดินสํารวจ มีความจําเปนจะตอง
รวบรวมขอมูลและรายละเอียดตางๆ เพื่อใชใน
การประเมินอันตราย จดุประสงคเพือ่เตรียมการ
การวิเคราะหอันตรายท่ีอยูในสภาพแวดลอม

สําหรับการเลือกอุปกรณปองกันท่ีเหมาะสม
d. วเิคราะหขอมลู (Analyze Data) เม่ือ

เอาขอมูลและรายละเอียดของอันตรายในสถานท่ี
ทํางานมารวมกัน เราสามารถคาดการณถึง
แนวโนมการบาดเจ็บ ซึ่งและลักษณะพื้นฐานท่ี
ทํา ใหบาดเจบ็ของอันตรายตามท่ีแสดงไวในขอ
3.a. การสาํรวจ (Survey) สามารถนาํมาทบทวน
เพื่อพิจารณาถึงชนิดของอันตราย ระดับความ

a) ปองกันอันตรายที่มีอยูในสถานที่
ทาํงานได อุปกรณปองกนัอันตรายตองเปนชนดิ
สามารถปองกันอันตรายท่ีมีอยูหรือมีแนวโนม
วาจะมีในพืน้ท่ีปฏิบติังาน อาทิ การปองกนัการ
สาดกระเซน็ของสารเคมีท่ีเปนของเหลว ปองกนั
การกระแทกของวัตถุท่ีมีน้ําหนักและเคล่ือนท่ี
ดวยความเร็ว เปนตน

b) เหมาะสมกับการใชงานในสภาพ

เสี่ยงและความรุนแรงของแนวโนมการไดรับ
บาดเจ็บของแตละลักษณะพื้นฐานท่ีทําใหเกิด
การบาดเจ็บซึ่งพบในสถานท่ีทํางาน ท้ังนี้ ตอง
พจิารณาสาํหรับความเปนไปไดท่ีจะไดรับอันตราย
หลายชนิดในเวลาเดียวกันดวย

4. แนวทางการเลือก (Selection
Guidelines)

หลังจากปฏิบติัการเสร็จสิน้ตาม ขอที ่3.
การประเมนิอนัตราย ข้ันตอนตอไปจะเปน การ
เลือกอุปกรณปองกันอันตรายซึ่งมีสาระสําคัญ
ไดแก

แวดลอมที่เปนอันตราย เชน แรงกระแทกท่ีมี
ความเร็ว มวลวัตถุ การเคล่ือนท่ีวิถีโคง ความ
เขมของรังส ีฯลฯ ซึง่อุปกรณตองสามารถปองกนั
อันตรายเหลานี้ได

c) เลือกอุปกรณปองกันซึ่งใหความม่ันใจ
วามีระดับการปองกันสูงกวาคาความตองการ
ขั้นตํ่าในการปองกันอันตรายแกคนงาน

d) ใหคาํแนะนาํและสอนวธิใีชและการ
ดแูลรกัษาอปุกรณปองกันแกคนงาน ท้ังนี ้เปน
เร่ืองสาํคัญอยางยิง่ท่ีคนงานท่ีใชอุปกรณปองกนั
จะตองรับรูถึงขอมูลในปายเตือนและขอจํากัด
ของอุปกรณปองกัน

5. ความกระชับของอุปกรณ (Fitting
the Device)

จะตองพจิารณาถงึความสบายและความ
กระชบัในการสวมใสอุปกรณปองกนัไปพรอมกนั
อุปกรณสวมใสแลวหลวมเกนิไป ใหการปองกนั
ท่ีจําเปนไดไมเต็มท่ี อุปกรณสวมใสแลวใหท้ัง
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ความกระชับและความสบาย คนงานจะสวมใส
อยางตอเนือ่งและไดรับการปองกนัเต็มระดับความ
สามารถของอุปกรณ โดยท่ัวไป อุปกรณปองกนั
มีหลายขนาดใหเลือก ดังนั้น ตองม่ันใจวาได
เลือกขนาดท่ีถกูตอง

6. อุปกรณปองกันมีที่ปรับ (Devices
with Adjustable Features)

สาํหรับคนงานคนใดคนหนึง่จะตองมีการ
ปรับอุปกรณปองกันใหกระชับและสวมสบาย
รวมท้ังเพื่อใหอุปกรณยังอยูในตําแหนงถูกตอง
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอุปกรณปองกันดวงตา
สาํหรับปองกนัฝุนและสารเคมีสาดกระเซน็ ตอง
ม่ันใจวาอุปกรณดังกลาวแนบสนิทกับใบหนา
นอกจากนี้ หมวกแข็งปองกันศีรษะตองสวมใส
อยางกระชบัเพือ่ไมใหหมวกหลุดขณะปฏิบติังาน
ในบางกรณีตองมีสายรัดคางเพื่อใหหมวกแข็ง
ยังคงอยูบนศีรษะคนงาน (อยางไรก็ตาม สาย
รัดคางตองปลดออกไดโดยใชแรงเล็กนอย เพื่อ
ปองกันสายรัดคอหายใจไมออก) ท่ีสําคัญ ตอง
ปฏิบัติตามคําแนะนาํของผูผลิตอยางเครงครัด

7. การประเมินอนัตรายซ้าํ (Reassessment
of hazards)

เปนความรับผดิชอบของเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยในการทํางานในการประเมินอันตราย
ในสถานท่ีทํางานซ้าํตามความจาํเปน อาทิ การ
ระบุและการประเมินอุปกรณและกระบวนการ
ผลิตใหม การทบทวนสถิติอุบัติเหตุ และการ
ประเมินความเหมาะสมของอุปกรณปองกันท่ี
เลือกกอนหนา

8. ตารางแนะนําวิธีเลือกการปองกัน
ดวงตาและใบหนา

วิธีเลือกการปองกันดวงตาและใบหนา
สําหรับคนงานในอาชีพตางๆ (บางสวน ไมใช
ท้ังหมด) ดังตอไปนี้: ชางไม ชางไฟฟา ชางกล
ชางเคร่ือง ชางซอม ชางโรงงาน ชางประปาและ
ชางซอมทอ ชางเหล็กแผน ชางบัดกรี ชางขัด
ชางประกอบ ชางเจียร คนควบคุมเคร่ืองจักร
คนควบคุมเคร่ืองกลึงและเคร่ืองบด คนเล่ือยไม
ชางเชื่อม ผูใชแรงงาน ผูปฏิบติัการและควบคุม
สารเคมี คนงานตัดซุงและทําไม

 

แหลงกําเนิด 
 

การประเมินอันตราย 
 

การปองกัน 

การกระทบ (Impact) 

การห่ัน การบด การขึ้นรูป งานกอ งานไม งานเลื่อย 

งานเจาะ งานสกัดดวยสิ่ว งานมัดหรือยึดดวย

เคร่ืองจักร งานตอกหมุด และงานขัด 

เศษชิ้นสวนขนาดเล็ก วัตถุตางๆ  

แผนวัสดุขนาดใหญ ผงทราย 

อนุภาคฝุน ฯลฯ 

แวนตามีกระบังขาง ที่ครอบตา กระบัง

หนา ดูหมายเหตุ (1), (3), (5), (6), (10)  

กรณีสัมผัสรุนแรง ใหใชกระบังหนา 

ความรอน (Heat) 

 งานหนาเตาหลอม งานเทโละหลอม งานหลอม งาน

ชุบ และงานเชื่อม 

ประกายไฟ สะเก็ดไฟ 

 

 

กระบังหนา ท่ีครอบตา แวนตามีกระบัง

ดานขาง กรณีสัมผัสรุนแรง ใชกระบังหนา         

ดูหมายเหตุ (1), (2), (3) 

โลหะหลอมเหลวกระฉอก 

 

กระบังหนาอยูเหนือที่ครอบตา  

ดูหมายเหตุ (1), (2), (3) 

สัมผัสอุณหภูมิสูง กระบังหนาที่มีเลนสลดความรอนหรือ

เลนสสะทอนความรอน ดูหมายเหตุ (1), 

(2), (3) 

สารเคมี (Chemicals) 

การใชกรดและสารเคมี การลางคราบไขมัน 

สารเคมีกระฉอก 

 

 

ที่ครอบตา ถวยครอบตาชนิดมีสวนคลุม 

กรณีสัมผัสรุนแรง ใชกระบังหนา  

ดูหมายเหตุ (3), (11) 

ไอสารระคายเคือง ที่ครอบตาออกแบบพิเศษ 

ฝุน (Dust)  

งานไม การขัดผิวไม สภาพฝุนทั่วไป 

ฝุนรําคาญ ที่ครอบตา ถวยครอบตาชนิดมีสวนคลุม 

ดูหมายเหตุ (8) 

แสง และ/หรือ รังสี (Light and/or Radiation) 

งานเชื่อม : อารกไฟฟา (Welding: Electric arc) รังสีที่มองเห็นได หมวกเชื่อมหรือกระบังสําหรับงานเช่ือม 

อัตราความเขมของเลนส 10-14 

ดูหมายเหตุ (9), (12) 

งานเชื่อม : แกส (Welding: Gas) รังสีที่มองเห็นได ที่ครอบตาหรือกระบังหนาสําหรับงาน

เชื่อม อัตราความเขมของเลนส: การเชื่อม 

4-8 การตัด 3-6 การบัดกรี 3-4  

ดูหมายเหตุ (9) 

การตัด การบัดกรีแข็งดวยหัวเชื่อมแกส การเชื่อม

ประสานดวยหัวเชื่อมแกส (Cutting, Torch 

brazing, Torch soldering) 

รังสีที่มองเห็นได แวนตาหรือกระบังหนาสําหรับงานเชื่อม 

อัตราความเขมของเลนส 1.5-3  

ดูหมายเหตุ (3), (9) 

 แสงบาดตา (Glare) ทัศนวิสัยต่ํา (มองเห็นไดยากหรือ

มองไมเห็น) 

แวนตาที่อัตราความเขมของเลนสหรือ

เลนสชนิดพิเศษ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

ดูหมายเหตุ (9), (10) 

 

ตารางแนะนาํวิธเีลือกการปองกนัดวงตา
และใบหนาท่ีนําเสนอตอไปนี้เปนขอแนะนําวิธี
ท่ีถกูตองในการเลือกการปองกนัใบหนาและดวงตา
จากอันตรายท่ีระบุไดซึ่งมีแหลงกําเนิดอยูใน
สถานท่ีปฏิบัติงาน

ตารางแนะนําวิธีเลือกการปองกันดวงตาและใบหนา
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หมายเหตตุามตาราง
(1) ตองระมัดระวังความเปนไปไดท่ีจะ

สัมผัสอันตรายหลายชนดิพรอมกัน ตองใชการ
ปองกนัข้ันสงูสดุสาํหรับอันตรายแตละชนดิ และ
ตระหนักวาอุปกรณแตละชนิดมีความสามารถ
ในการปองกันท่ีจาํกัด

(2) การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับความ
รอนมักมีรังสท่ีีเปนแสงรวมดวย ตามขอกาํหนด
ของมาตรฐาน ตองปองกนัท้ังความรอนและรังสี
ท่ีเปนแสงสวางในเวลาเดียวกัน

(3) กระบังหนาจะใชเม่ือคนงานสวม
อุปกรณปองกันตาชนิดหลัก (ท่ีครอบตาหรือ
แวนตา) ไวแลวเทานั้น

(4) ตามขอกาํหนดของมาตรฐาน เลนส
ปองกันตองมีอัตราความเขมตรงตามท่ีระบุไว
ในขอบังคับ 1910.133 (a)(5) เลนสเคลือบ
หรือเลนสกรองแสงกันแดดไมถือวาเปนเลนส
ปองกันยกเวนมีเคร่ืองหมายหรือสิง่ระบุวาเปน
เลนสปองกัน

(5) ตามขอกาํหนดของมาตรฐาน บคุคล
ท่ีมีปญหาดานสายตา ตองสวมอุปกรณปองกัน
ชนิดใชเลนสปรับสายตา หรือชนิดออกแบบมา
เพือ่สวมทับแวนสายตาปกติท่ีคนงานสวมใสอยู
อยางใดอยางหนึง่

(6) ผูสวมใสคอนแท็คเลนสตองสวมใส
อุปกรณปองกนัตาและหนาซึง่มีความเหมาะสม
ในสภาพแวดลอมท่ีอันตราย และใหพจิารณาวา
ฝุน และ/หรือ สารเคมี เปนอันตรายเพิ่มเติม
สําหรับผูสวมใสคอนแท็คเลนส

(7) ระมัดระวังเม่ือสวมใสอุปกรณปองกนั
ท่ีมีกรอบโลหะในพื้นท่ีท่ีมีอันตรายจากไฟฟา

(8) สภาพบรรยากาศและการระบาย
อากาศท่ีมีจาํกดัภายในตัวอุปกรณอาจทําใหเกดิ
ฝาท่ีเลนสได ดังนั้นควรทําความสะอาดบอยๆ

(9) หมวกชางเชื่ อมหรือกระบังหนา
ควรใชในกรณีท่ีมีการสวมอุปกรณปองกันหลัก
(ท่ีครอบตาหรือแวนตา) ไวแลวเทานั้น

(10) แวนตาท่ีไมมีกระบงัดานขาง ใหใช
เฉพาะการปองกันดานหนาเทานั้น อีกท้ังไม
อนุญาตใหใชปองกันดวงตากับแหลงกําเนิด
หรือการปฏิบัติงานท่ีเปนอันตรายในลักษณะ
“การกระทบ” (Impact)

(11)  การระบายอากาศภายในตัวอุปกรณ
ตองมีเพียงพอแตตองปองกันการสาดกระเซ็น
ของของเหลวไดดีดวย อุปกรณปองกันตาและ
ใบหนาตองออกแบบมาใหมีคุณสมบติัครบถวน

ท้ังสองดาน นัน่คือ สามารถระบายอากาศอยาง
มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็สามารถปองกัน
ของเหลวกระฉอกเขาหนาหรือตาได

(12) การปองกันรังสีท่ีเปนแสงเปนผล
โดยตรงจากความเขมของเลนสท่ีใช ดูหมายเหตุ
(4) ใหเลือกเลนสท่ีมีความเขมสงูสดุ (มืดท่ีสดุ)
แตยงัสามารถเอ้ืออํานวยใหสามารถปฏิบติังาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

9. แนวทางการเลอืกการปองกันศรีษะ
(Head Protection)

 อุปกรณปองกันศีรษะ (หมวกแข็ง)
ท้ังหมดไดรับการออกแบบเพือ่ปองกนัอันตราย
ในลักษณะการกระทบและการท่ิมแทงจากวัสดุ
ท่ีตกลงมาจากท่ีสงู

หมวกแข็งยงัมีชนดิท่ีใหการปองกนัไฟฟา
ชอตและไฟไหม ในการเลือกอุปกรณปองกัน
ศีรษะ การตะหนักถึงแนวโนมการเกิดอันตราย
จากไฟฟาเปนเร่ืองสําคัญเชนกัน

หมวกแข็ง Class A นอกจากสามารถ
ตานทานการกระทบและการท่ิมแทงแลว ยัง
สามารถตานทานกระแสไฟฟาไดดวย (ผานการ
ทดสอบท่ีแรงดันไฟฟา 2,200 โวลต)
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หมวกแข็ง Class B นอกเหนือจากการ
ปองกนัการกระทบและการท่ิมแทงแลว ยงัปองกนั
กระแสไฟฟาแรงสงูไดอีกดวย (ผานการทดสอบ
ท่ีแรงดันไฟฟา 20,000 โวลต)

หมวกแข็ง Class C ปองกันการกระทบ
และการท่ิมแทงจากวัตถท่ีุตกหลนเทานัน้ (โดย
ท่ัวไปทําดวยอะลูมิเนียมซึ่งเปนตัวนําไฟฟา)
ท้ังนี ้หามนาํไปใชในพืน้ท่ีท่ีมีอันตรายจากไฟฟา

ในบริเวณท่ีมีอันตรายจากวัสดุตกหลน
ตองสวมหมวกแข็ง ตัวอยางเชน การทํางานใน
บริเวณดานลางคนงานคนอ่ืนซึ่งเคร่ืองมือหรือ

ในคลังสนิคา
เร่ิมตนดวยมาตรฐาน ANSI Z89.1-

1997 สถาบนัมาตรฐานแหงชาติสหรัฐอเมริกา
(ANSI) ไดปรับปรุงและจัดระบบมาตรฐาน
หมวกแข็งใหทันสมัยมาตลอด ขอบังคับกอน

หนาแบงชนิดของหมวกเปนชนิดมีปกหมวก
ดานหนา (Caps) และมีปกรอบหมวก (Full
Brimmed) เร่ิมต้ังแตป 1970 หมวก Type I ไดรับ
การออกแบบใหลดแรงกระทบจากการกระแทก
หรือการฟาดเฉพาะบนยอดหมวก ขณะท่ีหมวก
Type II ถูกออกแบบใหลดแรงกระทบท่ีเกดิจาก
การกระแทกหรือการฟาดท่ียอดหมวกและดาน
ขางหมวก ดังนัน้ หากผลการประเมินอันตรายชี้
ออกมาวามีแนวโนมจะเกดิการกระแทกหรือการ
ฟาดท่ีดานขางศีรษะ จึงตองเลือกหมวก Type II
ใหคนงานสวมใส และเพื่อความเขาใจและผล
ประโยชนของผูใชอุปกรณ มาตรฐานป 1997 จงึ
ไดปรับปรุงเพิม่เติมในสวนของการจดัระดับการ
ตานทานไฟฟา กลาวคือมีการแบงหมวกแข็ง
ตามคุณสมบัติตานทานกระแสไฟฟา ไดแก

 Class G-General เปนหมวกแข็งท่ี
ไดรับการออกแบบใหสามารถลดอันตรายจาก
การสัมผัสกระแสไฟฟาแรงดันตํ่า

 Class E-Electrical เปนหมวกแข็งท่ี
ไดรับการออกแบบใหสามารถลดอันตรายจาก
การสมัผัสกระแสไฟฟาแรงดันสูง

 Class C-Conductive เปนหมวกแข็งท่ี
ปองกันแรงกระแทกแตไมสามารถตานทาน
กระแสไฟฟา หรือมีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟา

10. แนวทางการเลอืกการปองกันเทา
(Foot Protection)

รองเทานริภัยและบูทนริภัยซึง่มีคุณสมบติั
ตรงตามมาตรฐาน ANSI Z41-1991 สามารถ
ปองกันไดท้ังการกระทบและการบีบ ในกรณี
จําเปน รองเทานิรภัยสามารถเพิ่มคุณสมบัติ
ตานทานการเจาะทะลุ ในการทํางานบางลักษณะ
รองเทาตองการการปกปองบริเวณหลังเทา
(Metatarsal Protection) รวมไปถึงคุณสมบัติ

วัสดุท่ีอาจตกลงมา การทํางานบริเวณโดยรอบ
หรือดานลางของสายพานท่ีมีวัสดุเคล่ือนท่ีอยู
การทํางานดานลางเคร่ืองจกัรหรือกระบวนการ
ผลิตท่ีอาจมอุปกรณหรือวัตถตุางๆ ตกลงมา และ
การทํางานท่ีอาจสัมผัสตัวนํากระแสไฟฟา

ตัวอยางอาชพีท่ีตองสวมใสอุปกรณปองกนั
ศีรษะ (บางสวน ไมใชท้ังหมด) : ชางไม ชางไฟฟา
คนวางสายไฟฟา ชางกลและชางซอม ชางประปา
และชางซอมทอ ชางประกอบ คนงานบรรจุของ
คนงานพับวัสดุ คนเล่ือยไม ชางเชื่อม ผู ใช
แรงงาน ผูควบคุมคลังสินคา คนตัดไม คนงาน
ตัดซุงและทําไม คนดูแลพัสดุ และผูใชแรงงาน
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พิเศษในการนําไฟฟาหรือการเปนฉนวนไฟฟา
ตามความเหมาะสมของการทํางานและสิง่แวดลอม
ในการทํางาน

สาํหรับรองเทาหรือบูทนริภัยท่ีมีคุณสมบติั
ตานทานแรงกระทบตองสามารถรับแรงกระทํา
จากหีบหอ วัตถ ุสวนของเคร่ืองจกัร ฯลฯ ท่ีตกลง
มา หรือกิจกรรมอ่ืนซึ่งวัตถุสามารถหลนใสเทา
ขณะท่ีรองเทาและบูทนริภัยท่ีมีคุณสมบติัตานทาน
แรงบีบหรือแรงอัดใชในการทํางานท่ีเกี่ยวของ
กับวัตถุล่ืนไถล เชน รถเข็นวัสดุ รถฟอรกลิฟต

ยานพาหนะขนสงวัสดุภายในสถานประกอบการ
หรือมวนวัสดุขนาดใหญ เชน มวนกระดาษ
มวนโลหะ หรือทอท่ีมีน้าํหนักมากซึง่มีแนวโนม
จะกล้ิงทับหรือบดเทาของคนงาน

รองเทาหรอืบูทนิรภยัทีม่คีณุสมบัติตานทาน
การเจาะทะลุ ใชในสภาพการทํางานท่ีมีวัตถุ
แหลมคม เชน ตะปู ลวด ตะขอ ตะปูเกลียว
ลวดเย็บกระดาษขนาดใหญ เศษโลหะ ฯลฯ ซึ่ง
สามารถแทงทะลุพืน้รองเทาข้ึนมาทําใหเทาของ
คนงานบาดเจบ็ได

รองเทาหรือบูทนิรภัยท่ีมีคุณสมบัติเปน
ตัวนําไฟฟาใชในพื้นท่ีมีแนวโนมเกิดเพลิงไหม

มาตรการเสริมปองกันไฟฟาชอตหรือไฟฟาดูด
ขณะยืนทํางานบนพืน้ซึง่สัมผัสกบักระแสไฟฟา
หรือความตางศักยทางไฟฟา (ความตางศักย
ทางไฟฟาระหวางเทาท้ังคูหรือระหวางมือกบัเทา)
หรือในเงือ่นไขท่ีอุปกรณปองกนัไฟฟาหลัก เชน
ถงุมือยาง ผาคลุมฉนวน ฯลฯ ไมสามารถปองกนั
คนงานท่ียืนทํางานอยูบนพื้นไดอยางเพยีงพอ

อาชพีท่ีตองใชอุปกรณปองกนัเทาในการ
ทํางานประจาํวัน (บางสวน ไมใชท้ังหมด)ไดแก
เสมียนตรวจสินคานําเขาหรือสงออก เสมียน
คลังสินคา คนงานโครงสรางเหล็ก ชางไม ชาง
ไฟฟา ชางเคร่ือง ชางกลและซอมบํารุง ชาง
ประปาและงานทอ ชางประกอบ ชางบุผนัง
ชางกลึง ชางบรรจุหีบหอ ชางหอหุม ชางสกัด
ผูควบคุมเคร่ืองปมโลหะ คนเล่ือยไม ชางเชื่อม
ผูใชแรงงาน ผูควบคุมงานขนสง คนงานทําสวน
คนดูแลสนาม คนตัดซุงและทําไม ผูควบคุม
คลังสนิคาและคนงานคลังสนิคา

11. แนวทางการเลือกการปองกันมือ
(Hand Protection)

ถุงมือเปนอุปกรณท่ีเชื่อถือไดสําหรับใช
ปองกนัการตัด การบาด การไหม และการสมัผสั
สารเคมีซึง่เปนเหตุใหเกิดบาดเจ็บหรือเสียหาย

จากการสปารกหรือจดุติดไฟของประจไุฟฟาสถติ
ท่ีสะสมเปนปริมาณมากในพื้นท่ีปฏิบัติงานกับ
ไอสารเชื้อเพลิงท่ีมีอยู โดยรองเทาท่ีเปนตัวนํา
จะดึงประจไุฟฟามาท่ีตัวรองเทาแลวไหลผานลง
พืน้กอนสลายตัวไปสงผลใหบริเวณนัน้ไมมีการ
สะสมตัวของประจไุฟฟาสถติในปริมาณมากพอจะ
ทําใหเกดิการจดุระเบดิหรือจดุติดไฟของสวนผสม
ไอสารเชื้อเพลิงกับอากาศได

สวนรองเทาหรือบูทนิรภัยท่ีมีคุณสมบัติ
เปนฉนวนสามารถตานทานกระแสไฟฟา เปน



แกผวิหนงัท้ังแบบเฉพาะจดุและท้ังระบบ OSHA
ไมไดรับรองถุงมือท่ีอวดอางวาสามารถปองกัน
แนวโนมอันตรายท่ีจะเกิดกับมือไดทุกชนิด แต
กาํหนดใหถงุมือมีคุณสมบติัท่ีจาํกดักบัอันตราย
หรือสารบางชนิด ดังนั้น จึงเปนเร่ืองสําคัญ
อยางยิ่งท่ีจะตองเลือกถุงมือเหมาะสมท่ีสุดเพื่อ
ใชปองกันอันตรายเฉพาะชนิดท่ีพบในสถานท่ี
ทํางาน อีกท้ังตองพิจารณาเร่ืองอายุการใชงาน
และความเปนไปไดในการนาํกลับมาใชงานใหม

นอกจากนีย้งัเปนเร่ืองสาํคัญในการเรียนรู
ประสิทธิภาพของถุงมือท่ีสัมพันธกับอันตราย
เฉพาะชนิดท่ีมีอยู เชน อันตรายจากสารเคมี
อันตรายจากการบาด อันตรายจากเปลวไฟ ฯลฯ

ซึ่งประสิทธิภาพตออันตรายเหลานี้ไดมาจาก
การทดสอบตามมาตรฐานกําหนด ดังนั้น กอน
การซือ้ถงุมือ นายจางตองตรวจสอบเอกสารจาก
ผูผลิตเกีย่วกบัการผานการทดสอบตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด

และยังมีปจจัยอ่ืนๆ ท่ีตองนําพิจารณา
รวมดวย ไดแก

(A) ตราบเทาท่ีคณุลกัษณะดานประสิทธิภาพ
ยังเปนท่ียอมรับได ในบางสถานการณ การใช
ถงุมือราคาถกูกวาแตเปล่ียนใหมเปนประจาํอาจ
ประหยดัคาใชจายกวาการใชถงุมือราคาแพงแต
ใชซ้ําหลายคร้ัง

(B) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการทํางาน
ของลูกจางเพือ่พจิารณาระดับความคลองแคลว

ความทนทาน ความถี ่ระดับการสมัผสัอันตราย
และความเม่ือยลาทางกายท่ีเกดิจากการใชถงุมือ

ประเดน็สาํคญัเก่ียวกับการเลอืกถงุมอื
ปองกันสารเคมอีนัตราย :

(A) ตองพิจารณาความเปนพิษของสาร
เคมี โดยเฉพาะความสามารถของสารเคมีในการ
ทําใหผลกระทบตอผิวหนัง และ/หรือ ซึมผาน
ผวิหนงัแลวสงผลกระทบตอระบบภายในรางกาย

(B) โดยท่ัวไป ถุงมือตานทานสารเคมี
สามารถใชไดกับสารเคมีท่ีเปนผงแหง

(C) สําหรับสารเคมีท่ีเปนสารผสมหรือ
สูตรผสม (ยกเวน มีขอมูลจําเพาะไดจากการ
ทดสอบ) ตองเลือกถุงมือชนดิตานทานสารเคมี

ของสวนผสมท่ีมีเวลาการทะลุผาน (Break-
through Time) สัน้ท่ีสดุ เนือ่งจากมีความเปนได
ท่ีสารทําละลายจะเปนสวนผสมสําคัญของสาร
โพลีเมอรท่ัวไป และ

(D) ลูกจางตองสามารถถอดถงุมือออกใน

ลักษณะท่ีไมเกิดการปนเปอนท่ีผิวหนัง
12. การทาํความสะอาดและการบํารงุ

รักษา (Cleaning and Maintenance)
เปนเร่ืองสําคัญท่ีตองใหอุปกรณปองกัน

สวนบคุคลมีความสะอาดและอยูในสภาพใชงาน
ไดดี อุปกรณปองกนัตาและใบหนาตองทําความ
สะอาดเม่ือมีฝาเกาะท่ีเลนสทําใหมองเห็นไมชดั

ขอบังคับ 1910.132 (a) และ (b)
กาํหนดใหมีการตรวจสอบ ทําความสะอาด และ
บาํรุงรักษาอุปกรณปองกนัเปนประจาํตามชวงเวลา
เพื่อใหอุปกรณยังคงคุณสมบัติปองกันท่ีจําเปน
เอาไวได นอกจากนีเ้นนถงึความสําคัญของการ
ท้ิงอุปกรณปนเปอนท่ีไมสามารถชาํระลางไดใน
ลักษณะท่ีผูใชไมไดสัมผัสการปนเปอนนั้น
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