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สืบเนื่องจากในปจจุบัน การปฏิบัติงาน
กูภัย/ชวยชีวิตและบริการฉุกเฉินทางแพทย มี
ความเสีย่งตอการติดเชือ้นานาชนิด ท้ังเอชไอวี
ไวรัสตับอักเสบ ไขหวัดนก อีโบลา ฯลฯ ซึง่ “ตา”
เปนอีกชองทางหนึง่นอกเหนอืจากปากและจมูก
ท่ีเชื้อโรคสามารถเขาสูรางกายได ดวยเหตุนี้
ผูปฏิบัติงานควรสวมใสอุปกรณปองกัน ไดแก
“ทีค่รอบตา” (Goggles) “กระบังหนา” (Face
Shield) หรือ “หนากากครอบเต็มหนา” (Full
face Respirator) สําหรับใชเปนดานสกัดไวรัส
แบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อโรคจากเลือดหรือของ
เหลวจากตัวผูปวยหรือผูบาดเจบ็ ของเหลวหรือ
ฝุนละอองติดเชื้อ และอ่ืนๆ

การแบงประเภทอปุกรณปองกันตา
อปุกรณปองกนัตาใชในงานความปลอดภัย

มีอยางนอย 4 ประเภทตามวัตถุประสงคการ
ปองกนัอันตราย ดังนี้

1. ปองกันวัตถุพุ งหรือกระเด็นใสตา
ทําใหเกดิการบาดเจ็บในระดับตางๆ หนกัท่ีสุด
คือ “ตาบอด” อุปกรณชนิดนี้ใชเลนสแข็งแกรง
สามารถทนแรงกระแทกไดดี เม่ือวัตถพุุงชนดวย
ความเร็วสงูจะไมแตกกระจายเปนชิน้เล็กชิน้นอย
รวมท้ังใหทัศนวิสยัท่ีดีและไรฝาสามารถมองเห็น
เนือ้งานไดชัด ใชในงานอุตสาหกรรมหนกั อาทิ

งานในโรงเหล็ก  งานข้ึนรูป/ตกแตงโลหะ งานไม
งานกอสราง งานโยธาภาคสนาม ฯลฯ

2. ปองกันแสงจา (รังสีอุลตราไวโอเลต
และอินฟราเรด) ท่ีสามารถทําลายมานตาและ
จอประสาทตา (Retina) อาจทําใหตาอักเสบ ตา
เปนตอ และหนักถงึข้ันตาบอด อุปกรณชนิดนี้
ใชเลนสท่ีมีความเขมหรือความมืด (Shade)
ระดับตางๆ เพือ่ลดความจาของแสงกอนเขาตา
ผูสวมใสท่ีทําใหประสาทตาและจอรับภาพท่ีไว
ตอแสงไดรับอันตราย มีใชในงานเชือ่ม/งานตัด
ดวยไฟฟาหรือแกสซึง่มีแสงจาเกดิข้ึน รวมไปถงึ
งานภาคสนามท่ีตองเผชญิกบัแสงสวางมากเกนิ
ไปและแสงสะทอนตางๆ ท่ีอาจทําใหตาพราหรือ
แสบตาได โดยท่ัวไป อุปกรณปองกนัชนดินีมั้ก
มีคุณสมบัติปองกันวัตถุพุงเขาตารวมดวยเพื่อ
ปองกนัเศษโลหะเกดิจากการเชือ่มกระเด็นใสตา

3. ปองกันสารเคมีเขาตา สารเคมีสวน

ใหญเปนอันตรายตอเนือ้เยือ่มนษุย จดุท่ีมีความ
เสีย่งสูงคือ ผวิหนงัท้ังหมดกับเยือ่บุเมือก ไดแก
ตา จมูก ปาก โดยทําใหเกิดการระคายเคือง
แสบคัน เปนผืน่ กดัหรือไหมเปนแผล รวมท้ังใช
เปนทางผานเขาไปทาํลายระบบประสาทและอวยัวะ
สาํคัญภายในรางกาย สาํหรับดวงตา สารเคมีจะ
ทําใหตาอักเสบเปนแผลหรือบอดได อุปกรณท่ี
ใชปองกันตองมีคุณสมบัติตานทานสารเคมี ไม
กดักรอนหรือเสือ่มสภาพเม่ือสัมผัสสารเคมี ให
ทัศนวิสยัดี และไรฝา มีความกระชบัแนนซึง่สาร
เคมีไมสามารถร่ัวซึมเขาไปขางในได และอ่ืนๆ

4. ปองกันเชื้อโรคเขาตาและแพรเขาสู
ภายในรางกาย มีเชื้อโรคหลายชนิดท้ังท่ีเปน
แบคทีเรีย   เชือ้รา และไวรัส สามารถทําใหการ
เจบ็ปวยแบบเฉียบพลันและเร้ือรัง บางชนดิเปน
อันตรายตอตาโดยตรง บางชนิดใชตาเปนทาง
ผานเขาไปสะสมในอวัยวะสําคัญกอนออกฤทธิ์
เปนโรครายท่ีอาจทําใหถงึข้ันเสยีชวิีตได ปจจบุนั
อุปกรณปองกนัชนดินเีร่ิมมีความสาํคัญมากข้ึน
ตามสถานการณแพรระบาดของโรครายแรงท่ี
เพิ่มสูงข้ึน ซึ่งโดยท่ัวไปมีลักษณะใกลเคียงกับ
อุปกรณปองกนัสารเคมี สามารถใชแทนกันได
ในบางกรณีแตตองเนนความสะอาดและการ
ฆาเชื้อกอนใชงาน

Safety Goggles

www.safetylifethailand.com
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อปุกรณปองกันเช้ือโรคเขาตา
ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐฯ

(CDC; Centers for Disease Control and
Prevention) แนะนําใหสวมใสอุปกรณปองกัน
ตาใหพนจากการไดรับเชื้อโรคชนดิขณะปฏิบัติ
งานท่ีเสี่ยงตอการติดเชื้อในรูปแบบตางๆ เชน
การติดเชื้อทางเลือดของผูปวยหรือผูบาดเจ็บ
(Bloodborne Pathogens) การติดเชือ้จากโรค
ติดตอท่ีกาํลังมีการระบาด (Epidemic Disease)
การไดรับเชื้อโรคท่ีแพรกระจายในสิ่งแวดลอม
การทํางาน (Local Disease) ฯลฯ โดยทํารวม
กบัการใชอุปกรณปองกนัอ่ืนๆ อาทิ ถงุมือ เคร่ือง
ชวยหายใจ ชดุเสือ้ผาปองกนัเชือ้โรค รองเทาบูท
เปนตน ท้ังนี้ แวนสายตา แวนกันแดด แวน
กันลม และคอนแท็คเลนส ไมนับเปนอุปกรณ
ปองกันเชื้อโรค รวมถึงการปองกันลักษณะอ่ืน
ดังท่ีกลาวไปขางตน

เชือ้โรคสามารถเขาสูตาไดหลายลักษณะ
สวนใหญจะเขามาทางของเหลว (เมือก) ท่ีหลอ
เล้ียงลูกตา ท่ีพบบอยคือไวรัส Hemorrhagic
Conjunctivitis ทําเกิดโรคตาแดง รวมถึงไวรัส
และแบคทีเรียท่ีทําให โรครายแรงกวา เชน ไวรัส
อะดิโน (Adenovirus) ท่ีอาจทําใหเนือ้เยือ่ตาดํา
อักเสบ เชื้อเริมหรืองสูวัด (Herpes Simplex)
แบคทีเรียสแตปฟโลคอกคัสออเรียส (Staphy-
lococcus Aureus) ซึ่งสามารถทําลายเนื้อเยื่อ
โพรงจมูก และหากเขาไปถงึลําไสหรือกระเพาะ
อาหารจะออกฤทธิทํ์าใหเกดิโรคอาหารเปนพษิ

นอกจากนี้ยงัมีไวรัสท่ีผลกระทบตอระบบตางๆ
ในรางกายไวรัสติดตอทางเลือด อาทิ ไวรัสตับ
อักเสบบแีละซ ี(Hepatitis B & C Viruses) ไวรัส
ทําลายภูมิคุมกันในมนุษย (Human Immuno-
deficiency Virus) ไวรัสไขหวัด (Rhinoviruses)
ไวรัสเริม (Herpes) และอ่ืนๆ

เชื้อโรคเขาสูตาไดท้ังทางตรงเม่ือเลือด
เสมหะ ฝอยน้ําลายจากการไอหรือจาม ฯลฯ
ของผูปวยแพรกระจายเขาไปถึงเนือ้เยือ่นยันตา
และทางออม เม่ือมือหรืออุปกรณปนเปอนเชื้อ
โรคมาสมัผสัของเหลวหลอเล้ียงตา ขณะปายตา
หรือขยี้ตา

อุปกรณปองกันเชื้อโรคเขาจะทําหนาท่ี
เปนตัวกัน้ไมใหไวรัสหรือแบคทีเรียเขาถึงตาได
โดยงาย และดังไดกลาวไปแลวตอนตน สวนใหญ
ใชรวมกับอุปกรณฃปองกันอ่ืนๆ เพือ่ใหมีความ
ปลอดภัยมากยิง่ข้ึน ไมวาจะเปน ถงุมือ เสือ้คลุม
หนากาก เคร่ืองชวยหายใจ ฯลฯ

การเลอืกอปุกรณปองกันเช้ือโรคเขาตา
อุปกรณปองกันตาชนิดนี้คลายคลึงกับ

อุปกรณปองกนัสารเคมีหรือสารอันตรายตางๆ
รวมถงึฝุนละอองและหมอกควันพษิ โดยจะตอง
มีความตานทานสารชีวภาพไดทุกชนิด มีการ
ออกแบบท่ีโคงกระชบักบันยันตา มีสวนปกปอง
ครอบคลุมบริเวณกวาง ใหทัศนวิสัยท่ีดี สวม
สบายไมอึดอัด ทําใหสวมไดนานและไมมีการ
ถอดเขาออกบอยๆ ในการปองกนัเชือ้โรค โดย
ท่ัวไปมักทําพรอม 3 จุด บนใบหนาคือ ตา จมูก
ปาก ดังนัน้ อุปกรณปองกนัตาอาจเปนสวนหนึง่
ของอุปกรณท่ีปกปองจุดสําคัญท้ังหมด หรือมี
ความสอดคลองตองกันกับอุปกรณท่ีใชรวมกัน
ข้ึนอยูกับความเหมาะสมและวัตถุประสงคใน
แตละกรณี

ท้ังนี้ อุปกรณใชปองกันเชือ้โรคหรือสาร
ชีวภาพ แพรกระจายเขาสูเนือ้เยือ่ตา ไดแก

 ทีค่รอบตา (Goggles)
แนะนาํใหใชชนดิระบายอากาศทางออม

(Indirectly-vented Goggles) ซึง่เปนชนดิไมได
เจาะรูใหอากาศเขามาในท่ีครอบตา (เพือ่ไมให
รอนและปองกนัการเกดิฝาท่ีเลนส) แบบตรงๆ
ท่ีขอบดานขาง แตใชวิธโีดยออม เชน เจาะรูเยือ้ง
ใหรูอากาศเขากบัรูอากาศออกมีตําแหนงไมตรง
กัน ใชรูระบายแบบปุมยางบังคับอากาศติดท่ี
ขอบดานขาง ฯลฯ สงผลใหมีความกระชับและ
ผนึกแนน เพราะขอบท้ังหมดสัมผัสกับผิวหนัง
รอบตาจนไมมีชองวาง โอกาสท่ีเชือ้โรคจะสมัผสั

Safety Eyeglasses

Face Shield
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กับเยื่อบุเมือกนัยนตามีนอยมาก ไมวาจะแพร
กระจายในอากาศหรือมาพรอมกบัของเหลวสาด
กระเซน็โดยตรง รวมท้ังละอองหรือฝอยละเอียด
ของน้ําลายหรือน้าํมูกจากการไอ/จาม

หมายเหตุ ท่ีครอบตาเปนทางเลือกใน
การปองกนัเชือ้โรคดีกวาแวนตานริภัย (Safety
Glasses) ซึ่งมีชองวางระหวางขอบแวนกับผิว
หนงัรอบดวงตามากเกนิไป ไมสามารถปองกัน
เชื้อโรคท่ีแพรในอากาศหรือมาพรอมของเหลว
ไดอยางมีประสิทธภิาพ ในสถานการณมีความ
เสีย่งสงูจะติดเชือ้ แนะนาํใหสวมท่ีครอบตาแทน
การสวมแวนตานิรภัยแมจะเปนชนิดมีท่ีครอบ
ดานขางกต็าม

 กระบังหนา (Face Shields)
เปนอุปกรณพืน้ฐานท่ีใชกนัท่ัวไปในงาน

ควบคุมการติดเชือ้ ใชรวมหรือทดแทนกนัไดกบั
ท่ีครอบตา (มาตรฐาน ANSIZ87.1 กาํหนดใหใช
กระบังหนาเสริมการใชท่ีครอบตาขณะปฏิบัติ
งานสารเคมีหรืองานอุตสาหกรรม) กระบงัหนา
สามารถครอบคลุมพื้นท่ีปองกันบนใบหนาได
มากกวา สวนใหญเปนอุปกรณรวมชดุกบัหมวก
นริภัยหรือท่ีครอบศีรษะยาวลงไปจนถงึคางและ
คลุมใบหูท้ังสองขาง การสวมตองใหกระชบั และ
ไมควรปรับตําแหนงเม่ือเขาไปในสิ่งแวดลอมท่ี
เสีย่งตอการติดเชือ้ ท้ังนี ้ไมแนะนาํใหใชกระบงั
หนาแบบใชคร้ังเดียวแลวท้ิงทําจากแผนฟลม
บางๆ ในงานภาคสนาม เพราะอาจจะหลุดหรือ
เกดิความเสียหายขณะปฏิบติังานได

 หนากากชวยหายใจครอบเต็มหนา
(Full-face Respirators)

หนากากชวยหายใจแบบครอบเต็มหนา
ชนิดกรองอากาศท้ังแบบธรรมดา (Facepiece
Elastomeric Respirators) และท่ีมีดูดอากาศใน
ตัว (PAPR; Powered Air Purifying Respirators)
เปนอุปกรณออกแบบมาเพื่อใชปองกันระบบ
หายใจ แตเนือ่งจากสามารถครอบคลุมพืน้ท่ีเต็ม
ใบหนาจงึปองกนัตาไดเปนอยางดีดวย โดยฉพาะ
เม่ือใชในสภาพแวดลอมท่ีมีสารเคมีหรือเชือ้โรค
รายแรง หนากากจะผนกึ (Seal) กบัใบหนาจน
ไมมีชองวางใหอนภุาคท่ีเปนอันตรายชนดิตางๆ
เล็ดรอดเขามาได

ในสถานการณเสี่ยงตอการติดเชื้อจาก
ไวรัสหรือแบคทีเรีย หนากากกรองอากาศมีขีด
ความสามารถในการปองกันสูงมากและไมตอง
ใชรวมกับอุปกรณอ่ืน (ยกเวนแวนสายตากรณี
สายตาผิดปกติ) แตจะตองระมัดระวังขณะสวม
หรือถอดออก หากทําไมถกูข้ันตอนหรือไมไดฝก
อบรมมา ชวงอวัยวะสาํคัญบนใบหนาโดยเฉพาะ
ดวงตาไมมีเคร่ืองปองกัน อาจไดรับการติดเชือ้
จากการปนเปอนในบรรยากาศหรือท่ีอุปกรณได

ความสะอาดสาํคญัอยางย่ิงยวด
อุปกรณปองกนัเชือ้โรคเขาตา (รวมไปถงึ

ปากและจมูก) ท่ีจะนาํมาสวมใสตองสะอาด บาง
กรณีตองมีการฆาเชื้อเพื่อใหปราศจากเชื้อโรค
บริเวณท่ีใชสวมใสอุปกรณจะตองอยูนอกพื้นท่ี
ปนเปอน เม่ือสวมอุปกรณเขาไปในบรรยากาศ
มีการติดเชือ้ ตองไมถอดกลางคันออกไมวากรณี
ใดๆ หากไมจาํเปนหรือสดุวิสยั หามใชมือ (สวม
ถงุมือหรือไมกต็าม) แตะเลนสและขอบอุปกรณ
เนื่องจากเปนบริเวณมีเชื้อโรคสะสมอยูจํานวน
มากซึ่งเปนไปไดเม่ือเสร็จงานอาจใชมือท่ีแตะ
อุปกรณไปสัมผัสตาหรืออวัยวะสําคัญอ่ืน

ในการถอดอุปกรณหลังเสร็จสิ้ นการ
ปฏิบติังาน ตองทําในบริเวณท่ีสะอาดและปลอด
การปนเปอน โดยเปนไปดวยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพือ่ไมใหมือหรือสวนของอุปกรณท่ีมี
เชือ้โรคมาสัมผสัดวงตาและสวนอ่ืนของใบหนา
ซึ่งหากเปนเชนนั้นจะทําใหการปองกันท่ีทํามา
ต้ังแตแรกสญูเปลาท้ังหมด

Full-face Respirators

PAPR



4SAFET Y LIFE

เพือ่ใหเกดิความปลอดภัยสงูสดุ อุปกรณ
ปองกนัการติดเชือ้ทุกชนดิท่ีเปนแบบนาํกลับมา
ใชใหมได (Reuse) ตองใชเฉพาะบคุคลเทานัน้
ไมควรใชอุปกรณเดียวกันรวมกับบุคคลอ่ืนๆ
และควรมีท่ีเกบ็อุปกรณเปนสดัสวนไมปะปนกนั
มีความสะอาด ไมอับชื้น มีมาตรการทําความ
สะอาดและบาํรุงรักษาตามมาตรฐานกาํหนด

บทสรปุ
ในสถานการณโลกมีความเสีย่งตอโรคภัย

ไขเจบ็นานาชนดิท้ังเอชไอวี (เอดส) ไขหวัดใหญ
อีโบลา ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ เชนในปจจุบนั ผูมี
ความเสีย่งสงู ไดแก แพทย พยาบาล เจาหนาท่ี

รางกายผานอวัยวะสาํคัญคือตา จมูก ปาก และ
ผวิหนงั โดยเฉพาะตา ไวรัสและแบคทีเรียหลาย
ชนิดสามารถทําใหตาเปนโรคไดโดยตรง เชน
ตาแดง ตาอักเสบเริม ฯลฯ อีกไมนอยท่ีใชตา
เปนทางผานเขาสูรางกาย ไมวาจะเปนไวรัสหวัด
ไวรัสตับอักเสบบีและซี แบคทีเรียสแตปฟโล
คอกคัสออเรียสท่ีทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ
และอ่ืนๆ การปองกนัไดผลดีคือ สวมท่ีครอบตา

หองทดลอง เจาหนาท่ีกูภัย/ชวยชีวิต เจาหนาท่ี
หนวยแพทยฉุกเฉิน เจาหนาท่ีชันสูตร/พิสูจน
หลักฐาน และอ่ืนๆ ซึง่ขณะปฏิบติังานมีโอกาส
ไดรับเชื้อโรค ไมวาจะเปนแบคทีเรีย ไวรัส หรือ
เชือ้ราในหลากหลายรูปแบบ ท้ังแพรในอากาศ
อยูในของเหลวจากรางกายมนษุย สะสมอยูใน
น้าํเสีย สิ่งปฏิกลู และแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ
จําเปนจะตองหาทางปองกันไมใหเชื้อโรคเขาสู

นิรภัยชนดิระบายอากาศโดยออม (Indirectly-
vented Goggles) ขณะปฏิบติังานชวยชวิีต ปฐม
พยาบาล ลําเลียงผูบาดเจบ็/ผูเสียชีวิต รวมถึง
การทํางานในสภาพแวดลอมท่ีสงสยัจะมีเชือ้โรค
และเสีย่งตอการติดเชือ้ ในบางกรณีอาจตองใช
ท่ีครอบตาแบบปด(Closed-vent Goggles) แต
ตองระวังการเกดิฝาท่ีเลนสซึง่อาจทําใหมองเห็น
ไมชดัเจนตองถอดออกมาเชด็แลวสวมใหม หรือ
ถอดเก็บไมสวมอีก ลวนเปนการกระทําท่ีเสี่ยง
จะไดรับเชือ้ทางตา ทางแกคือ เลือกใชเลนสชนดิ
กันฝาท่ีมีใหเลือกท้ังแบบเคลือบผิวเลนสและ
แบบเลนสสองชั้น

ท้ังนี้ สิ่งสําคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่งใน
การสวมใสท่ีครอบตาเพือ่ปองกนัเช้ือโรคคอื ตอง
ไมใหไวรัส แบคทีเรีย เชือ้รา รวมไปถงึจลิุนทรีย
อันตรายตางๆ เขาไปเยือ่บุเมือกของนยันตาได
ขอบอุปกรณจะตองปดสนิทและผนึกแนนกับ
ผวิหนงัรอบดวงตา ไมวาของเหลวหรืออนภุาคก็
ผานไดยาก การใสและการถอดควรทําในพื้นท่ี
ปลอดเชือ้ เม่ือใสเขาไปปฏิบติังาน ใหหลีกเล่ียง
การปรับ ขยบั หรือถอดออกในบรรยากาศท่ีมี
เชือ้โรคแพรกระจายอยู เม่ือใชงานเสร็จตองทํา
ความสะอาดและฆาเชือ้ จากนัน้จดัเกบ็ในท่ีแหง
สะอาด และปราศจากความชืน้

Source: Eye Protection for Infection
Control, Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), United States Department of
Health and Human Services


