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Safety Goggles

สืบเนื่องจากในปจจุบัน การปฏิบัติงาน
กูภัย/ชวยชีวิตและบริการฉุกเฉินทางแพทย มี
ความเสีย่ งตอการติดเชือ้ นานาชนิด ทัง้ เอชไอวี
ไวรัสตับอักเสบ ไขหวัดนก อีโบลา ฯลฯ ซึง่ “ตา”
เปนอีกชองทางหนึง่ นอกเหนือจากปากและจมูก
ที่เชื้อโรคสามารถเขาสูรางกายได ด วยเหตุ นี้
ผูปฏิบัติงานควรสวมใสอุปกรณปองกัน ไดแก
“ทีค่ รอบตา” (Goggles) “กระบังหนา” (Face
Shield) หรือ “หนากากครอบเต็มหนา” (Full
face Respirator) สําหรับใชเปนดานสกัดไวรัส
แบคทีเรี ย เชื้ อรา เชื้ อโรคจากเลือดหรือของ
เหลวจากตัวผูป วยหรือผูบ าดเจ็บ ของเหลวหรือ
ฝุน ละอองติดเชื้อ และอืน่ ๆ
การแบงประเภทอุปกรณปอ งกันตา
อุปกรณปอ งกันตาใชในงานความปลอดภัย
มีอยางนอย 4 ประเภทตามวัตถุประสงคการ
ปองกันอันตราย ดังนี้
1. ป องกั นวั ตถุ พุ งหรื อกระเด็ นใส ตา
ทําใหเกิดการบาดเจ็บในระดับตางๆ หนักทีส่ ุด
คือ “ตาบอด” อุปกรณชนิดนี้ใชเลนสแข็งแกรง
สามารถทนแรงกระแทกไดดี เมือ่ วัตถุพงุ ชนดวย
ความเร็วสูงจะไมแตกกระจายเปนชิน้ เล็กชิน้ นอย
รวมทัง้ ใหทศั นวิสยั ทีด่ แี ละไรฝา สามารถมองเห็น
เนือ้ งานไดชัด ใชในงานอุตสาหกรรมหนัก อาทิ

งานในโรงเหล็ก งานขึน้ รูป/ตกแตงโลหะ งานไม
งานกอสราง งานโยธาภาคสนาม ฯลฯ
2. ปองกันแสงจา (รังสีอลุ ตราไวโอเลต
และอินฟราเรด) ทีส่ ามารถทําลายมานตาและ
จอประสาทตา (Retina) อาจทําใหตาอักเสบ ตา
เปนตอ และหนักถึงขัน้ ตาบอด อุปกรณชนิดนี้
ใชเลนสที่ มีความเขมหรือความมืด (Shade)
ระดับตางๆ เพือ่ ลดความจาของแสงกอนเขาตา
ผูสวมใสที่ทําใหประสาทตาและจอรับภาพที่ไว
ตอแสงไดรบั อันตราย มีใชในงานเชือ่ ม/งานตัด
ดวยไฟฟาหรือแกสซึง่ มีแสงจาเกิดขึน้ รวมไปถึง
งานภาคสนามทีต่ อ งเผชิญกับแสงสวางมากเกิน
ไปและแสงสะทอนตางๆ ทีอ่ าจทําใหตาพราหรือ
แสบตาได โดยทั่วไป อุปกรณปองกันชนิดนีม้ ัก
มีคุณสมบัติปองกันวัตถุพุงเขาตารวมดวยเพื่อ
ปองกันเศษโลหะเกิดจากการเชือ่ มกระเด็นใสตา
3. ปองกันสารเคมีเขาตา สารเคมีสวน

ใหญเปนอันตรายตอเนือ้ เยือ่ มนุษย จุดทีม่ คี วาม
เสีย่ งสูงคือ ผิวหนังทัง้ หมดกับเยือ่ บุเมือก ไดแก
ตา จมูก ปาก โดยทําใหเกิดการระคายเคือง
แสบคัน เปนผืน่ กัดหรือไหมเปนแผล รวมทัง้ ใช
เปนทางผานเขาไปทําลายระบบประสาทและอวัยวะ
สําคัญภายในรางกาย สําหรับดวงตา สารเคมีจะ
ทําใหตาอักเสบเปนแผลหรือบอดได อุปกรณที่
ใชปองกันตองมีคณ
ุ สมบัติตา นทานสารเคมี ไม
กัดกรอนหรือเสือ่ มสภาพเมือ่ สัมผัสสารเคมี ให
ทัศนวิสยั ดี และไรฝา มีความกระชับแนนซึง่ สาร
เคมีไมสามารถรั่วซึมเขาไปขางในได และอื่นๆ
4. ปองกันเชื้อโรคเขาตาและแพรเขาสู
ภายในรางกาย มีเชื้อโรคหลายชนิดทั้งที่เปน
แบคทีเรีย เชือ้ รา และไวรัส สามารถทําใหการ
เจ็บปวยแบบเฉียบพลันและเรือ้ รัง บางชนิดเปน
อันตรายตอตาโดยตรง บางชนิดใชตาเปนทาง
ผานเขาไปสะสมในอวัยวะสําคัญกอนออกฤทธิ์
เปนโรครายทีอ่ าจทําใหถงึ ขัน้ เสียชีวติ ได ปจจุบนั
อุปกรณปอ งกันชนิดนีเริม่ มีความสําคัญมากขึน้
ตามสถานการณแพรระบาดของโรครายแรงที่
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะใกลเคียงกับ
อุปกรณปอ งกันสารเคมี สามารถใชแทนกันได
ในบางกรณี แต ตองเน นความสะอาดและการ
ฆาเชื้อกอนใชงาน
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Safety Eyeglasses

Face Shield

อุปกรณปอ งกันเชือ้ โรคเขาตา
ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงสหรัฐฯ
(CDC; Centers for Disease Control and
Prevention) แนะนําใหสวมใสอุปกรณปองกัน
ตาใหพนจากการไดรับเชื้อโรคชนิดขณะปฏิบัติ
งานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อในรูปแบบตางๆ เชน
การติดเชื้อทางเลือดของผู ปวยหรือผูบาดเจ็บ
(Bloodborne Pathogens) การติดเชือ้ จากโรค
ติดตอทีก่ าํ ลังมีการระบาด (Epidemic Disease)
การไดรับเชื้อโรคที่แพรกระจายในสิ่งแวดลอม
การทํางาน (Local Disease) ฯลฯ โดยทํารวม
กับการใชอปุ กรณปอ งกันอืน่ ๆ อาทิ ถุงมือ เครือ่ ง
ชวยหายใจ ชุดเสือ้ ผาปองกันเชือ้ โรค รองเทาบูท
เปนตน ทั้งนี้ แวนสายตา แวนกันแดด แวน
กันลม และคอนแท็คเลนส ไมนับเปนอุปกรณ
ปองกันเชื้อโรค รวมถึงการปองกันลักษณะอื่น
ดังทีก่ ลาวไปขางตน
เชือ้ โรคสามารถเขาสูต าไดหลายลักษณะ
สวนใหญจะเขามาทางของเหลว (เมือก) ทีห่ ลอ
เลี้ ยงลูกตา ที่ พบบอยคือไวรัส Hemorrhagic
Conjunctivitis ทําเกิดโรคตาแดง รวมถึงไวรัส
และแบคทีเรียทีท่ าํ ให โรครายแรงกวา เชน ไวรัส
อะดิโน (Adenovirus) ทีอ่ าจทําใหเนือ้ เยือ่ ตาดํา
อักเสบ เชื้อเริมหรืองูสวัด (Herpes Simplex)
แบคทีเรียสแตปฟโลคอกคัสออเรียส (Staphylococcus Aureus) ซึ่งสามารถทําลายเนื้อเยื่อ
โพรงจมูก และหากเขาไปถึงลําไสหรือกระเพาะ
อาหารจะออกฤทธิท์ าํ ใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ

นอกจากนี้ยงั มีไวรัสทีผ่ ลกระทบตอระบบตางๆ
ในรางกายไวรัสติดตอทางเลือด อาทิ ไวรัสตับ
อักเสบบีและซี (Hepatitis B & C Viruses) ไวรัส
ทําลายภูมคิ มุ กันในมนุษย (Human Immunodeficiency Virus) ไวรัสไขหวัด (Rhinoviruses)
ไวรัสเริม (Herpes) และอืน่ ๆ
เชื้อโรคเขาสูตาไดทั้งทางตรงเมื่อเลือด
เสมหะ ฝอยน้ําลายจากการไอหรือจาม ฯลฯ
ของผูป ว ยแพรกระจายเขาไปถึงเนือ้ เยือ่ นัยนตา
และทางออม เมื่อมือหรืออุปกรณปนเปอนเชื้อ
โรคมาสัมผัสของเหลวหลอเลีย้ งตา ขณะปายตา
หรือขยี้ตา
อุปกรณปองกันเชื้อโรคเขาจะทําหนาที่
เปนตัวกัน้ ไมใหไวรัสหรือแบคทีเรียเขาถึงตาได
โดยงาย และดังไดกลาวไปแลวตอนตน สวนใหญ
ใชรวมกับอุปกรณฃปองกันอื่นๆ เพือ่ ใหมีความ
ปลอดภัยมากยิง่ ขึน้ ไมวา จะเปน ถุงมือ เสือ้ คลุม
หนากาก เครือ่ งชวยหายใจ ฯลฯ

การเลือกอุปกรณปอ งกันเชือ้ โรคเขาตา
อุปกรณปองกันตาชนิดนี้คลายคลึงกับ
อุปกรณปอ งกันสารเคมีหรือสารอันตรายตางๆ
รวมถึงฝุน ละอองและหมอกควันพิษ โดยจะตอง
มีความตานทานสารชีวภาพไดทุกชนิด มีการ
ออกแบบทีโ่ คงกระชับกับนัยนตา มีสว นปกปอง
ครอบคลุมบริเวณกวาง ใหทัศนวิสัยที่ดี สวม
สบายไมอึดอัด ทําใหสวมไดนานและไมมีการ
ถอดเขาออกบอยๆ ในการปองกันเชือ้ โรค โดย
ทัว่ ไปมักทําพรอม 3 จุด บนใบหนาคือ ตา จมูก
ปาก ดังนัน้ อุปกรณปอ งกันตาอาจเปนสวนหนึง่
ของอุปกรณที่ปกปองจุดสําคัญทั้งหมด หรือมี
ความสอดคลองตองกันกับอุปกรณที่ใชรวมกัน
ขึ้ นอยู กับความเหมาะสมและวัตถุประสงคใน
แตละกรณี
ทัง้ นี้ อุปกรณใชปองกันเชือ้ โรคหรือสาร
ชีวภาพ แพรกระจายเขาสูเนือ้ เยือ่ ตา ไดแก
 ทีค
่ รอบตา (Goggles)
แนะนําใหใชชนิดระบายอากาศทางออม
(Indirectly-vented Goggles) ซึง่ เปนชนิดไมได
เจาะรูใหอากาศเขามาในที่ครอบตา (เพือ่ ไมให
รอนและปองกันการเกิดฝาทีเ่ ลนส) แบบตรงๆ
ทีข่ อบดานขาง แตใชวธิ โี ดยออม เชน เจาะรูเยือ้ ง
ใหรอู ากาศเขากับรูอากาศออกมีตาํ แหนงไมตรง
กัน ใชรูระบายแบบปุมยางบังคับอากาศติดที่
ขอบดานขาง ฯลฯ สงผลใหมีความกระชับและ
ผนึกแนน เพราะขอบทั้งหมดสัมผัสกับผิวหนัง
รอบตาจนไมมชี อ งวาง โอกาสทีเ่ ชือ้ โรคจะสัมผัส
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Full-face Respirators

กับเยื่อบุเมือกนัยนตามีนอยมาก ไมวาจะแพร
กระจายในอากาศหรือมาพรอมกับของเหลวสาด
กระเซ็นโดยตรง รวมทัง้ ละอองหรือฝอยละเอียด
ของน้ําลายหรือน้าํ มูกจากการไอ/จาม
หมายเหตุ ที่ครอบตาเปนทางเลือกใน
การปองกันเชือ้ โรคดีกวาแวนตานิรภัย (Safety
Glasses) ซึ่งมีชองวางระหวางขอบแวนกับผิว
หนังรอบดวงตามากเกินไป ไมสามารถปองกัน
เชื้อโรคที่แพรในอากาศหรือมาพรอมของเหลว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในสถานการณมีความ
เสีย่ งสูงจะติดเชือ้ แนะนําใหสวมทีค่ รอบตาแทน
การสวมแวนตานิรภัยแมจะเปนชนิดมีที่ครอบ
ดานขางก็ตาม
 กระบังหนา (Face Shields)
เปนอุปกรณพนื้ ฐานทีใ่ ชกนั ทัว่ ไปในงาน
ควบคุมการติดเชือ้ ใชรว มหรือทดแทนกันไดกบั
ทีค่ รอบตา (มาตรฐาน ANSIZ87.1 กําหนดใหใช
กระบังหนาเสริมการใชที่ครอบตาขณะปฏิบัติ
งานสารเคมีหรืองานอุตสาหกรรม) กระบังหนา
สามารถครอบคลุมพื้นที่ปองกันบนใบหนาได
มากกวา สวนใหญเปนอุปกรณรวมชุดกับหมวก
นิรภัยหรือทีค่ รอบศีรษะยาวลงไปจนถึงคางและ
คลุมใบหูทงั้ สองขาง การสวมตองใหกระชับ และ
ไมควรปรับตําแหนงเมื่อเขาไปในสิ่งแวดลอมที่
เสีย่ งตอการติดเชือ้ ทัง้ นี้ ไมแนะนําใหใชกระบัง
หนาแบบใชครั้งเดียวแลวทิ้งทําจากแผนฟลม
บางๆ ในงานภาคสนาม เพราะอาจจะหลุดหรือ
เกิดความเสียหายขณะปฏิบตั ิงานได

PAPR
 หนากากชวยหายใจครอบเต็มหนา
(Full-face Respirators)
หนากากชวยหายใจแบบครอบเต็มหนา
ชนิดกรองอากาศทั้งแบบธรรมดา (Facepiece
Elastomeric Respirators) และทีม่ ดี ดู อากาศใน
ตัว (PAPR; Powered Air Purifying Respirators)
เปนอุปกรณออกแบบมาเพื่ อใชปองกันระบบ
หายใจ แตเนือ่ งจากสามารถครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ต็ม
ใบหนาจึงปองกันตาไดเปนอยางดีดว ย โดยฉพาะ
เมือ่ ใชในสภาพแวดลอมทีม่ สี ารเคมีหรือเชือ้ โรค
รายแรง หนากากจะผนึก (Seal) กับใบหนาจน
ไมมชี อ งวางใหอนุภาคทีเ่ ปนอันตรายชนิดตางๆ
เล็ดรอดเขามาได

ในสถานการณเสี่ ยงตอการติดเชื้อจาก
ไวรัสหรือแบคทีเรีย หนากากกรองอากาศมีขีด
ความสามารถในการปองกันสูงมากและไมตอ ง
ใชรวมกับอุปกรณอื่น (ยกเวนแวนสายตากรณี
สายตาผิดปกติ) แตจะตองระมัดระวังขณะสวม
หรือถอดออก หากทําไมถกู ขัน้ ตอนหรือไมไดฝก
อบรมมา ชวงอวัยวะสําคัญบนใบหนาโดยเฉพาะ
ดวงตาไมมีเครื่องปองกัน อาจไดรบั การติดเชือ้
จากการปนเปอ นในบรรยากาศหรือทีอ่ ปุ กรณได
ความสะอาดสําคัญอยางยิง่ ยวด
อุปกรณปอ งกันเชือ้ โรคเขาตา (รวมไปถึง
ปากและจมูก) ทีจ่ ะนํามาสวมใสตอ งสะอาด บาง
กรณีตองมีการฆาเชื้อเพื่อใหปราศจากเชื้อโรค
บริเวณที่ใชสวมใสอุปกรณจะตองอยูนอกพื้นที่
ปนเปอน เมือ่ สวมอุปกรณเขาไปในบรรยากาศ
มีการติดเชือ้ ตองไมถอดกลางคันออกไมวา กรณี
ใดๆ หากไมจาํ เปนหรือสุดวิสยั หามใชมอื (สวม
ถุงมือหรือไมกต็ าม) แตะเลนสและขอบอุปกรณ
เนื่องจากเปนบริเวณมีเชื้อโรคสะสมอยูจํานวน
มากซึ่งเปนไปไดเมื่อเสร็จงานอาจใชมือที่แตะ
อุปกรณไปสัมผัสตาหรืออวัยวะสําคัญอื่น
ในการถอดอุ ป กรณ หลั ง เสร็ จ สิ้ นการ
ปฏิบตั งิ าน ตองทําในบริเวณทีส่ ะอาดและปลอด
การปนเปอ น โดยเปนไปดวยความรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพือ่ ไมใหมอื หรือสวนของอุปกรณทมี่ ี
เชือ้ โรคมาสัมผัสดวงตาและสวนอื่นของใบหนา
ซึ่งหากเปนเชนนั้นจะทําใหการปองกันที่ทํามา
ตัง้ แตแรกสูญเปลาทัง้ หมด
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เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด อุปกรณ
ปองกันการติดเชือ้ ทุกชนิดทีเ่ ปนแบบนํากลับมา
ใชใหมได (Reuse) ตองใชเฉพาะบุคคลเทานัน้
ไมควรใชอุปกรณเดียวกันรวมกับบุคคลอื่ นๆ
และควรมีทเี่ ก็บอุปกรณเปนสัดสวนไมปะปนกัน
มีความสะอาด ไมอับชื้น มีมาตรการทําความ
สะอาดและบํารุงรักษาตามมาตรฐานกําหนด
บทสรุป
ในสถานการณโลกมีความเสีย่ งตอโรคภัย
ไขเจ็บนานาชนิดทัง้ เอชไอวี (เอดส) ไขหวัดใหญ
อีโบลา ไวรัสตับอักเสบ ฯลฯ เชนในปจจุบนั ผูม ี
ความเสีย่ งสูง ไดแก แพทย พยาบาล เจาหนาที่

หองทดลอง เจาหนาทีก่ ภู ัย/ชวยชีวติ เจาหนาที่
หนวยแพทยฉุกเฉิน เจาหนาที่ชันสูตร/พิสูจน
หลักฐาน และอืน่ ๆ ซึง่ ขณะปฏิบตั ิงานมีโอกาส
ไดรับเชื้อโรค ไมวาจะเปนแบคทีเรีย ไวรัส หรือ
เชือ้ ราในหลากหลายรูปแบบ ทัง้ แพรในอากาศ
อยูในของเหลวจากรางกายมนุษย สะสมอยูใน
น้าํ เสีย สิ่งปฏิกลู และแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ
จําเปนจะตองหาทางปองกันไมใหเชื้อโรคเขาสู

รางกายผานอวัยวะสําคัญคือตา จมูก ปาก และ
ผิวหนัง โดยเฉพาะตา ไวรัสและแบคทีเรียหลาย
ชนิดสามารถทําใหตาเปนโรคไดโดยตรง เชน
ตาแดง ตาอักเสบเริม ฯลฯ อีกไมนอยที่ใชตา
เปนทางผานเขาสูร า งกาย ไมวา จะเปนไวรัสหวัด
ไวรัสตับอักเสบบี และซี แบคทีเรียสแตปฟโล
คอกคัสออเรียสที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ
และอืน่ ๆ การปองกันไดผลดีคอื สวมทีค่ รอบตา

นิรภัยชนิดระบายอากาศโดยออม (Indirectlyvented Goggles) ขณะปฏิบตั งิ านชวยชีวติ ปฐม
พยาบาล ลําเลียงผูบ าดเจ็บ/ผูเ สียชีวติ รวมถึง
การทํางานในสภาพแวดลอมทีส่ งสัยจะมีเชือ้ โรค
และเสีย่ งตอการติดเชือ้ ในบางกรณีอาจตองใช
ทีค่ รอบตาแบบปด(Closed-vent Goggles) แต
ตองระวังการเกิดฝาทีเ่ ลนสซงึ่ อาจทําใหมองเห็น
ไมชดั เจนตองถอดออกมาเช็ดแลวสวมใหม หรือ
ถอดเก็บไมสวมอีก ลวนเปนการกระทําที่เสี่ยง
จะไดรบั เชือ้ ทางตา ทางแกคอื เลือกใชเลนสชนิด
กันฝาที่ มีใหเลือกทั้ งแบบเคลือบผิวเลนสและ
แบบเลนสสองชั้น
ทั้งนี้ สิ่งสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งใน
การสวมใสทคี่ รอบตาเพือ่ ปองกันเชือ้ โรคคือ ตอง
ไมใหไวรัส แบคทีเรีย เชือ้ รา รวมไปถึงจุลนิ ทรีย
อันตรายตางๆ เขาไปเยือ่ บุเมือกของนัยนตาได
ขอบอุปกรณจะตองปดสนิทและผนึกแนนกับ
ผิวหนังรอบดวงตา ไมวา ของเหลวหรืออนุภาคก็
ผานไดยาก การใสและการถอดควรทําในพื้นที่
ปลอดเชือ้ เมือ่ ใสเขาไปปฏิบตั งิ าน ใหหลีกเลีย่ ง
การปรับ ขยับ หรือถอดออกในบรรยากาศทีม่ ี
เชือ้ โรคแพรกระจายอยู เมือ่ ใชงานเสร็จตองทํา
ความสะอาดและฆาเชือ้ จากนัน้ จัดเก็บในทีแ่ หง
สะอาด และปราศจากความชืน้
Source: Eye Protection for Infection
Control, Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), United States Department of
Health and Human Services
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