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Disposable Respirator

Powered Air- purifying Respirator (PAPR)

ศัพทบั ญญัติในมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ
อุตสาหกรรม (อางอิงจากมาตรฐาน มอก.
2198-2547)
ชนิดอุปกรณ
อุ ปกรณ ปกป องทางเดิ นหายใจ
(Respiratory Protective Devices): อุปกรณใช
ปกปองทางเดินหายใจสวนบุคคลที่สามารถใช
ป องกั นอั นตรายจากสารปนเป อนในอากาศ
และ/หรื อ ที่ มี ปริ มาณออกซิ เจนไม เพี ยงพอ
สําหรับหายใจ มี 2 ประเภทคือ อุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจ ประเภททําให อากาศสะอาด
และอุ ป กรณ ปกป องทางเดิ นหายใจประเภท
จัดสงอากาศสําหรับหายใจ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภท
ทําใหอากาศสะอาด (Air-purifying Respirator):
อุปกรณซงึ่ กรองหรือกําจัดสารปนเปอ นออกจาก
อากาศก อ นที่ จ ะหายใจเข าไป มี ทั้ ง ชนิ ดใช
แบตเตอรีและไมใชแบตเตอรี อุปกรณดงั กลาวมี
3 ชนิด คือ ชนิดกรองอนุภาค ชนิดดูดซับกาซ
และไอ และชนิดกรองอนุภาคพรอมดูดซับกาซ
และไอในขณะเดียวกัน
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภท
จัดสงอากาศสําหรับหายใจ (Air-supplying
Respirator): อุปกรณที่ มีแหลงจายแยกเปน
อิสระจากอากาศในบริเวณที่ ปฏิบัติ งาน โดย

Air-purifying Respirator

อากาศถูกสงไปใหผูสวมใสผานสายสงอากาศ
(Air Line) หรือทอสงอากาศ (Air Hose) หรือ
พกพาโดยผูส วมใสเอง อุปกรณดงั กลาวมี 3 ชนิด
คือ ชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพาหรือชนิด
ผลิตออกซิเจนในตัวแบบพกพา ชนิดใชสายสง
อากาศ และชนิดใชทอสงอากาศ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดกรอง
อนุ ภาค (Particulate Filter Respirator):
อุปกรณซงึ่ ประกอบดวยทีค่ รอบหนาและตัวกรอง
ทีค่ รอบหนาอาจเปนแบบครอบครึง่ ใบหนาแบบ
ครอบเต็มใบหนา หรือเปนแบบคลุมศีรษะ สวน
ตัวกรองใชกรองอนุภาคออกจากอากาศกอนการ
หายใจเขา ซึ่งอาจเปนแบบถอดเปลี่ยนไดหรือ
รวมเปนสวนหนึง่ ของโครงสรางทีค่ รอบหนา
อุ ปกรณ ปกปองทางเดินหายใจชนิ ด
ดูดซับกาซและไอ (Gas and Vapour Filter
Respirator): อุปกรณประกอบดวยทีค่ รอบหนา

และตัวกรอง ที่ครอบหนาอาจเปนแบบครอบ
ครึ่งใบหนา แบบครอบเต็มใบหนา แบบคลุม
ศีรษะ หรือแบบปากคาบ สวนตัวกรองใชดดู ซับ
กาซหรือไอเฉพาะอยางออกจากอากาศกอนการ
หายใจเขาของผูส วมใส ซึง่ อาจใชรว มกับตัวกรอง
อนุภาคดวยก็ได
อุ ปกรณ ปกปองทางเดินหายใจชนิ ด
ไสกรองอนุภาค ดูดซับกาซและไอในขณะเดียวกัน
(Combination Particulate and Gas and Vapour
Filter Respirator): อุปกรณทรี่ วมตัวกรองไวใน
ตัวเพือ่ ใชกรองอนุภาคและดูดซับกาซและไอใน
ขณะเดียวกัน โดยตัวกรองอาจรวมเปนชิน้ เดียว
หรือหลายชิ้นประกอบเปนหนวยเดียวกันก็ได
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
หนีภัยดวยตัวเอง (Filter Self-rescue Respirator):
อุปกรณทใี่ ชในชวงเวลาจํากัดระหวางการหนีภยั
จากสารทีก่ อใหเกิดอันตรายตอทางเดินหายใจ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบใช
แลวทิง้ (Disposable Respirator): อุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจใชสาํ หรับกรองอนุภาค และ/หรือ
ดูดซับไอและกาซที่มีการออกแบบใหไมจําเปน
ตองดูแลรักษาหลังการใชงาน และใหทงิ้ ไปเมือ่
รูส กึ วามีแรงตานทานการหายใจสูงเกินไป หรือ
สารดูดซับหมดสภาพ หรือเสียรูปทางกายภาพ
หรือมีสงิ่ บงชีว้ า ไมเหมาะสมทีจ่ ะใชงานอีกตอไป
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สายสงอากาศ (Air Line Respirator): อุปกรณใช
ในการสงผานอากาศสําหรับหายใจ (Breathing
Air) จากแหลงทีอ่ ยูห างไกล ซึง่ มีแรงดันอากาศ
สูงกวาแรงดันบรรยากาศ ผานทางสายอากาศ
ขนาดเล็ก สามารถใชรวมกับทีค่ รอบหนาแบบ
ครอบครึ่งใบหนา เต็มใบหนา หรือแบบคลุม
ศีรษะหรือแบบครอบศีรษะ แตไมสามารถใชใน
บริเวณทีเ่ ปนอันตรายทีม่ ผี ลตอชีวติ และสุขภาพ
รางกายอยางทันทีทันใด ยกเวนเมื่อใชรวมกับ
อุ ปกรณ ปกป องทางเดิ นหายใจชนิ ดถั งบรรจุ

Oxygen Generating Respirator

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดใช
หนีภยั แบบใชตวั กรอง (Filtration Type Escape
Respirator): อุปกรณชนิดใชตัวกรองสําหรับ
ใชงานในชวงระยะเวลาที่จํากัดระหวางการหนี
ออกจากบริเวณทีม่ สี ารซึง่ ทําอันตรายตอทางเดิน
หายใจโดยตัวกรองทําหนาทีก่ รองอนุภาค หรือ
ดูดซับกาซหรือไอเฉพาะอยาง ออกจากอากาศที่
สูดหายใจเขาไปโดยผูสวมใส

Escape Respirator

Self-contained Breathing Apparatus (SCBA)

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดผลิต
ออกซิเจนในตัวแบบพกพา (Oxygen Generating
Respirator): อุปกรณที่อาศัยปฏิกิริยาเคมีเพื่อ
สรางออกซิเจนสําหรับใหผใู ชงานใชหายใจขณะ
ปฏิบตั งิ านอยูภ ายใตบรรยากาศทีม่ สี ารปนเปอ น
หรือมีออกซิเจนไมเพียงพอ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ปากคาบ (Mouthpiece Respirator): อุปกรณที่
ออกแบบสําหรับใชปากเปนทางเดินหายใจแทน
จมูก ตองใชรว มกับคลิปหนีบจมูก มีจดุ ประสงค
เพื่อใชสําหรับการหนีภัย
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบทําให
อากาศสะอาดชนิดใชแบตเตอรี (Powered Airpurifying Respirator): อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจใชสาํ หรับกรองอนุภาค และ/หรือ ดูดซับ
กาซและไอประกอบดวยทีค่ รอบหนาและชุดกรอง

อากาศใชพลังงานจากแบตเตอรี่ ที่ครอบหนา
อาจเปนแบบครอบครึง่ ใบหนา เต็มใบหนา แบบ
คลุมศีรษะหรือแบบครอบศีรษะก็ได อุปกรณ
ชนิดนีท้ าํ งานโดยชุดกรองอากาศดูดอากาศผาน
ตั วกรองซึ่ งอยู ในตั วของอุ ปกรณ เพื่ อขจั ดสิ่ ง
ปนเปอน หลังจากนั้นอากาศจะไหลเขาไปในที่
ครอบหนาเพื่อใชหายใจ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดถัง
บรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA; Self-contained
Breathing Apparatus): อุปกรณซงึ่ พกพาถังจาย
อากาศติดตัวไปกับผูใชงาน เพื่อจายออกซิเจน
หรืออากาศเพือ่ ใชหายใจ สําหรับถังจายอากาศ
ทีบ่ รรจุอากาศใชไดนาน 5, 10 หรือ 15นาที จะ
เรียกเปนอุปกรณทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุ
อากาศแบบพกพาเพื่อใชหนีภัย
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดใช

Nose Clip

อากาศแบบพกพาเพื่อใชหนีภัยเทานั้น
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดใช
ทอสงอากาศ (Air Hose Respirator): อุปกรณ
ประกอบดวยทีค่ รอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา
และทอสงอากาศสําหรับการหายใจ (Breathing
Air) โดยมีความดันในทอเทากับหรือมากกวา
ความดันบรรยากาศเล็กนอยจากแหลงหางไกล
ตัวผูป ฏิบตั งิ านไปสูท คี่ รอบหนา การทํางานจะมี
ทั้งแบบใชรวมกับที่เปาอากาศและไมใชที่เปา
อากาศ และตองไมใชในบริเวณอันตรายที่มผี ล
ตอชีวิตและสุขภาพรางกายอยางทันทีทันใด
สวนประกอบอุปกรณ
คลิปหนีบจมูก (Nose Clip): อุปกรณ
ทีอ่ อกแบบเพือ่ หนีบจมูกเพือ่ ปองกันการหายใจ
เขาทางจมูก ตองใชรว มกับอุปกรณปอ งทางเดิน
หายใจแบบปากคาบ
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ที่ครอบหนาแบบครอบครึ่งใบหนา (Half
Facepiece): อุปกรณสําหรับสวมใสครอบจมูก
ปาก และคาง ซึง่ จะตองสวมใสอยางกระชับและ
แนบสนิท
ที่ ครอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา (Full
Facepiece): อุปกรณสาํ หรับสวมใสครอบดวงตา
จมูก ปาก และคาง ซึง่ จะตองสวมใสอยางกระชับ
และแนบสนิท
ที่ครอบหนาแบบคลุมศีรษะ(Hood):
อุปกรณที่ใชสวมใสคลุมศีรษะ คอ และอาจเลย
ไปถึงไหลหรือหนาอกได มักทําจากวัสดุออ นนุม
เปนสวนประกอบของอุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจผูส วมใสจะไดรบั อากาศจากแหลงกําเนิด
ผานทางทอหายใจ (Breathing Hose)
ทีค่ รอบหนาแบบครอบศีรษะ (Helmet):
อุปกรณใชสวมใสครอบศีรษะเพือ่ ปองกันอันตราย
การกระทบ กระแทก หรือ การทิม่ แทงของวัตถุ
มักทําจากวัสดุทแี่ ข็งแกรง เปนสวนประกอบของ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ ผูส วมใสจะไดรบั
อากาศจากแหลงกําเนิดผานทางทอหายใจ
ตัวกรอง (Filter): กลอุปกรณทีใ่ ชักําจัด
สารปนเปอ นเฉพาะอยางในอากาศโดยรอบทีผ่ า น
เขามา มี 2 แบบ คือ แบบกระปองและแบบตลับ
ตัวกรองแบบกระปอง (Canister): ตัวกรอง
ที่มลี ักษณะเปนกระปอง
ตัวกรองแบบตลับ (Cartridge): ตัวกรอง
ทีม่ ีลกั ษณะเปนตลับ
ไสกรอง (Filter): วัสดุหรือทีใ่ ชกาํ จัดสาร
ปนเปอ นเฉพาะอยางในอากาศโดยรอบทีผ่ า นเขามา

ตัวกรองอนุภาค (Particulate Filter):
ตัวกรองทีอ่ อกแบบมา เพือ่ กรองอนุภาคของแข็ง
หรือของเหลว หรือทัง้ สองอยาง ใหออกไปจาก
อากาศที่หายใจเขาไป
ตัวกรองกาซและไอ (Gas and Vapour
Filter): ตัวกรองออกแบบมาเพือ่ ดูดซับกาซหรือ
ไอเฉพาะอยางใหออกไปจากอากาศทีห่ ายใจเขาไป
สารดูดซับ(Absorbent): สารตัวกลางทํา
หนาทีด่ ูดซับ หรือดักจับกาซหรือไอ โดยวิธที าง
เคมีหรือฟสิกส
ลิน้ ควบคุมการจายอากาศชนิดแรงดัน
บวก (Demand Valve: Positive Pressure Type):
อุปกรณใชควบคุมการจายอากาศหรือออกซิเจน
ของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภทจัดสง
อากาศสําหรับหายใจ อุปกรณชนิดนีจ้ ะทํางาน
เมื่อความดันบวกภายในที่ครอบหนาลดลงต่ํา
กวาความดันที่ กําหนดไว แตสูงกวาความดัน
บรรยากาศขณะผูสวมใสหายใจเขา

ลิน้ ควบคุมการจายอากาศชนิดแรงดัน
ลบ (Demand Valve: Negative Pressure Type):
อุปกรณทใี่ ชควบคุมการจายอากาศหรือออกซิเจน
ของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภทจัดสง
อากาศสําหรับหายใจ อุปกรณชนิดนีจ้ ะทํางาน
เมือ่ ความดันภายในทีค่ รอบหนาลดต่าํ กวาความ
ดันบรรยากาศขณะผูส วมใสหายใจเขา
การตรวจสอบอุปกรณ
การตรวจสอบความกระชับกับใบหนา
(Facial Fit check): การตรวจอยางรวดเร็วเพือ่
ใหมั่ นใจวา อุปกรณปกปองทางเดินหายใจมี
ความกระชั บกั บใบหนาทุ กครั้ งที่ สวมใส กอน
ปฏิบัตงิ านซึง่ จะตองตรวจสอบทัง้ ความดันบวก
และความดันลบ
การทดสอบความกระชับกับใบหนา
(Facial Fit Test): การทดสอบดวยวิธีทไี่ ดรับ
การยอมรับสําหรับการเลือกใชอปุ กรณปกปอง
ทางเดินหายใจที่มีความกระชับกับใบหนาของ
ผูสวมใสแตละราย
การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ
(Qualitative Fit Test): การทดสอบความกระชับ
กับใบหนาโดยใชสารทีม่ ีรส กลิน่ ความระคาย
เคือง หรือสารกอใหเกิดอาการอืน่ ๆ ตอรางกาย
เปนสารทดสอบผลทีไ่ ดคอื ความกระชับหรือไม
กระชับโดยอาศัยการตอบสนองของผูส วมใสตอ
สารทดสอบเปนสําคัญ
การทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ
(Quantitative Fit Test): การทดสอบความกระชับ
กับใบหนาโดยแสดงผลเปนปริมาณสารทดสอบ
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ทีเ่ ล็ดรอดเขาไปในอุปกรณปกปองทางเดินหายใจ
การหายใจตามปกติ (Natural Breathing):
การหายใจตามปกติของผูส วมใสอุปกรณซึ่งสูด
อากาศหายใจเขาไปในทีค่ รอบหนาผานตัวกรองหรือ
ทออากาศขนาดใหญโดยทีแ่ รงดันภายในอุปกรณ
มีคา เทากันหรือใกลเคียงกับความดันบรรยากาศ
คาการปองกัน (Protection Factor): คา
แสดงระดับความสามารถของการปองกันของ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจคาดังกลาวได
จากอั ตราสวนความเข มข นของสารปนเป อน
ภายนอกตอภายใน (ตัวอุปกรณ)
คาการปองกันต่ําสุดที่จําเปน (Protection
Factor Required Minimum): คาปองกันที่ใชเพือ่
ลดระดับของการสัมผัสใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ได ซึง่ หาไดจากอัตราสวนความเขมขนของสาร
ปนเปอนในบรรยากาศที่วัดไดตอความเขมขน
ของสารปนเปอนในระดับที่ยอมใหสัมผัส
บรรยากาศการปฏิบตั งิ าน
อากาศสําหรับการหายใจ (Breathing
Air): อากาศที่ไมมสี ารปนเปอ นหรืออากาศทีม่ ี
สารปนเปอ นอยูใ นปริมาณไมกอ ใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพ และตองมีปริมาณออกซิเจนอยูไม
นอยกวารอยละ19.5 แตไมมากกวารอยละ 22
สารปนเป อนในอากาศ (Airborne
Contaminant): สารใดๆ ที่ไมใชสวนประกอบ
ตามปกติของบรรยากาศ ซึ่ งอาจเปนของแข็ง
ของเหลวหรื อ ก าซที่ แ ขวนลอยในอากาศใน
ปริมาณความเขมขนที่อาจเปนอันตรายหรือมี
ผลกระทบตอสุขภาพ
บรรยากาศที่ขาดออกซิเจน (Oxygen
Deficient Atmosphere): บรรยากาศทีม่ ปี ริมาณ
ออกซิเจนนอยเกินไปไมเพียงพอตอการใชใน
กระบวนการเผาผลาญพลั ง งานของร างกาย
กําหนดไววา บริเวณก็ตามทีม่ ปี ริมาณออกซิเจน
นอยกวารอยละ 18 โดยปริมาตร เปนบริเวณทีม่ ี
บรรยากาศขาดออกซิเจน

Air Line Respirator

กลายเปนไอที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ที่
ความดันบรรยากาศ 1 บาร
อนุภาค (Particulate): ของแข็งหรือของ
เหลวขนาดเล็กที่ แขวนลอยและฟุงกระจายใน

ความเปนพิษ (Toxicity): ศักยภาพใน
การกอพิษของสาร สารทุกชนิดมีความเปนพิษ
ทีแ่ ตกตางกันไปบางชนิดมีความเปนพิษสูง เชน
เบริลเลียม บางชนิดมีความเปนพิษต่ําหรือถือ
วาไมเปนพิษ เชน น้ําบริสุทธิ์
เฉี ยบพลั น (Acute): ผลกระทบต อ
สุขภาพที่ปรากฏอยางรวดเร็ว
เรื้ อรั ง (Chronic): ความเป นพิ ษต อ
สุขภาพซึ่ งคอยๆ กอใหเกิดอันตรายขึ้ นอยาง
ชาๆ และใชระยะเวลานาน
อั นตรายที่ มี ผลต อชี วิ ต และสุ ขภาพ
รางกายอยางทันทีทนั ใด (IDLH; Immediately
Dangerous to Life and Health): บรรยากาศ
หรือสภาพแวดลอมที่ มีอันตรายอันกอใหเกิด
ผลรายแรงตอชีวิตและสุขภาพอยางทันทีทันใด
เกินกวาความสามารถจะหลีกหนีไดทัน
กาซ (Gas): สารที่เปนของไหลเปลี่ยน
แปลงรูปทรงไปตามภาชนะบรรจุ ไมไดมสี ถานะ
เปนของแข็งหรือของเหลวที่อุณหภูมิหอง
ไอ (Vapour): สารทีม่ สี ถานะเปนกาซเกิด
จากการเปลีย่ นสภาพของของแข็งหรือของเหลว

บรรยากาศ เชน ฝุน ละออง ควัน ฟูม เสนใย
ฝุ น (Dust): อนุ ภาคที่ มี สถานะเป น
ของแข็งแขวนลอยอยู ในอากาศซึ่ งเกิดขึ้นจาก
กระบวนการเชิงกล
ละออง (Mist): หยดของเหลวในอากาศ
ที่ อยู ในรู ปของสารละลายหรื อสารแขวนลอย
ส วนใหญ เกิ ดจากการควบแน นของควั นหรื อ
ทําใหแตกตัวเปนหยดเล็กๆ
ควัน (Smoke): อนุภาคของสารแขวน
ลอยในอากาศเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ
อาจอยูในรูปของแข็งหรือของเหลว
ฟูม (Fume): อนุภาคที่รวมตัวกันเปน
สารแขวนลอยอยูในอากาศ ซึ่งเกิดจากการให
ความรอนถึงจุดหลอมเหลวแกโลหะจนกระทั่ง
กลายเปนไอและควบแนนเปนอนุภาคเล็กๆ ใน
อากาศรอบๆ บริเวณนัน้
เสนใย (Fiber): สารมีลกั ษณะเปนเสน
หรือใย อัตราสวนความยาว : ความกวางไมนอ ย
กวา 3 : 1 สวนใหญเปนเสนใยธรรมชาติ มีแหลง
กําเนิดมาจากเนื้อเยือ่ ของสัตว พืช หรือแรธาตุ
สวนเสนใยประดิษฐเกิดจากการทําขึ้นของมนุษย
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