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ศัพทบัญญัติในมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม (อางอิงจากมาตรฐาน มอก.
2198-2547)

ชนดิอปุกรณ
อุ ปกรณ ปกป องทางเดิ นหายใจ

(Respiratory Protective Devices): อุปกรณใช
ปกปองทางเดินหายใจสวนบุคคลท่ีสามารถใช
ปองกันอันตรายจากสารปนเปอนในอากาศ
และ/หรือ ท่ีมีปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอ
สาํหรับหายใจ มี 2 ประเภทคือ อุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจ ประเภททําใหอากาศสะอาด
และอุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภท
จดัสงอากาศสาํหรับหายใจ

อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจประเภท
ทาํใหอากาศสะอาด (Air-purifying Respirator):
อุปกรณซึง่กรองหรือกาํจดัสารปนเปอนออกจาก
อากาศกอนท่ีจะหายใจเขาไป มี ท้ั งชนิดใช
แบตเตอรีและไมใชแบตเตอรี อุปกรณดังกลาวมี
3 ชนิด คือ ชนดิกรองอนภุาค ชนิดดูดซับกาซ
และไอ และชนดิกรองอนุภาคพรอมดูดซับกาซ
และไอในขณะเดียวกัน

อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจประเภท
จัดสงอากาศสําหรับหายใจ (Air-supplying
Respirator): อุปกรณท่ีมีแหลงจายแยกเปน
อิสระจากอากาศในบริเวณท่ีปฏิบัติงาน โดย

อากาศถูกสงไปใหผูสวมใสผานสายสงอากาศ
(Air Line) หรือทอสงอากาศ (Air Hose) หรือ
พกพาโดยผูสวมใสเอง อุปกรณดังกลาวมี 3 ชนดิ
คือ ชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพาหรือชนิด
ผลิตออกซิเจนในตัวแบบพกพา ชนิดใชสายสง
อากาศ และชนดิใชทอสงอากาศ

อุปกรณปกปองทางเดนิหายใจชนิดกรอง
อนุภาค (Particulate Filter Respirator):
อุปกรณซึง่ประกอบดวยท่ีครอบหนาและตัวกรอง
ท่ีครอบหนาอาจเปนแบบครอบคร่ึงใบหนาแบบ
ครอบเต็มใบหนา หรือเปนแบบคลุมศีรษะ สวน
ตัวกรองใชกรองอนภุาคออกจากอากาศกอนการ
หายใจเขา ซึ่งอาจเปนแบบถอดเปล่ียนไดหรือ
รวมเปนสวนหนึง่ของโครงสรางท่ีครอบหนา

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิด
ดูดซับกาซและไอ (Gas and Vapour Filter
Respirator): อุปกรณประกอบดวยท่ีครอบหนา

และตัวกรอง ท่ีครอบหนาอาจเปนแบบครอบ
คร่ึงใบหนา แบบครอบเต็มใบหนา แบบคลุม
ศีรษะ หรือแบบปากคาบ สวนตัวกรองใชดูดซบั
กาซหรือไอเฉพาะอยางออกจากอากาศกอนการ
หายใจเขาของผูสวมใส ซึง่อาจใชรวมกบัตัวกรอง
อนุภาคดวยกไ็ด

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิด
ไสกรองอนภุาค ดูดซบักาซและไอในขณะเดียวกนั
(Combination Particulate and Gas and Vapour
Filter Respirator): อุปกรณท่ีรวมตัวกรองไวใน
ตัวเพือ่ใชกรองอนุภาคและดูดซบักาซและไอใน
ขณะเดียวกนั โดยตัวกรองอาจรวมเปนชิน้เดียว
หรือหลายชิ้นประกอบเปนหนวยเดียวกันก็ได

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
หนภีัยดวยตัวเอง (Filter Self-rescue Respirator):
อุปกรณท่ีใชในชวงเวลาจาํกดัระหวางการหนภัีย
จากสารท่ีกอใหเกิดอันตรายตอทางเดินหายใจ

อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจแบบใช
แลวทิง้ (Disposable Respirator): อุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจใชสาํหรับกรองอนภุาค และ/หรือ
ดูดซับไอและกาซท่ีมีการออกแบบใหไมจําเปน
ตองดูแลรักษาหลังการใชงาน และใหท้ิงไปเม่ือ
รูสกึวามีแรงตานทานการหายใจสงูเกนิไป หรือ
สารดูดซบัหมดสภาพ หรือเสียรูปทางกายภาพ
หรือมีสิง่บงชีว้าไมเหมาะสมท่ีจะใชงานอีกตอไป



Powered Air- purifying Respirator (PAPR)

Air-purifying Respirator

Disposable Respirator
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อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจชนดิใช
หนภียัแบบใชตวักรอง (Filtration Type Escape
Respirator): อุปกรณชนิดใชตัวกรองสําหรับ
ใชงานในชวงระยะเวลาท่ีจํากัดระหวางการหนี
ออกจากบริเวณท่ีมีสารซึง่ทําอันตรายตอทางเดิน
หายใจโดยตัวกรองทําหนาท่ีกรองอนภุาค หรือ
ดูดซบักาซหรือไอเฉพาะอยาง ออกจากอากาศท่ี
สูดหายใจเขาไปโดยผูสวมใส

อากาศใชพลังงานจากแบตเตอร่ี ท่ีครอบหนา
อาจเปนแบบครอบคร่ึงใบหนา เต็มใบหนา แบบ
คลุมศีรษะหรือแบบครอบศีรษะก็ได อุปกรณ
ชนดินีทํ้างานโดยชดุกรองอากาศดูดอากาศผาน
ตัวกรองซึ่งอยู ในตัวของอุปกรณ เพื่อขจัดสิ่ง
ปนเปอน หลังจากนั้นอากาศจะไหลเขาไปในท่ี
ครอบหนาเพื่อใชหายใจ

อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจชนดิถงั
บรรจุอากาศแบบพกพา (SCBA; Self-contained
Breathing Apparatus): อุปกรณซึง่พกพาถังจาย
อากาศติดตัวไปกับผูใชงาน เพื่อจายออกซิเจน
หรืออากาศเพือ่ใชหายใจ สาํหรับถังจายอากาศ
ท่ีบรรจอุากาศใชไดนาน 5, 10 หรือ 15นาที จะ
เรียกเปนอุปกรณทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุ
อากาศแบบพกพาเพื่อใชหนีภัย

อ ุปกรณปกปองทางเดนิหายใจชนดิใช

สายสงอากาศ (Air Line Respirator): อุปกรณใช
ในการสงผานอากาศสาํหรับหายใจ (Breathing
Air) จากแหลงท่ีอยูหางไกล ซึง่มีแรงดันอากาศ
สูงกวาแรงดันบรรยากาศ ผานทางสายอากาศ
ขนาดเล็ก สามารถใชรวมกับท่ีครอบหนาแบบ
ครอบคร่ึงใบหนา เต็มใบหนา หรือแบบคลุม
ศีรษะหรือแบบครอบศีรษะ แตไมสามารถใชใน
บริเวณท่ีเปนอันตรายท่ีมีผลตอชวิีตและสขุภาพ
รางกายอยางทันทีทันใด ยกเวนเม่ือใชรวมกับ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุ

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดผลิต
ออกซิเจนในตัวแบบพกพา (Oxygen Generating
Respirator): อุปกรณท่ีอาศัยปฏิกิริยาเคมีเพื่อ
สรางออกซเิจนสาํหรับใหผูใชงานใชหายใจขณะ
ปฏิบติังานอยูภายใตบรรยากาศท่ีมีสารปนเปอน
หรือมีออกซิเจนไมเพียงพอ

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ปากคาบ (Mouthpiece Respirator): อุปกรณท่ี
ออกแบบสาํหรับใชปากเปนทางเดินหายใจแทน
จมูก ตองใชรวมกบัคลิปหนบีจมูก มีจดุประสงค
เพื่อใชสําหรับการหนีภัย

อุปกรณปกปองทางเดนิหายใจแบบทําให
อากาศสะอาดชนิดใชแบตเตอร ี (Powered Air-
purifying Respirator): อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจใชสาํหรับกรองอนภุาค และ/หรือ ดูดซบั
กาซและไอประกอบดวยท่ีครอบหนาและชดุกรอง

อากาศแบบพกพาเพื่อใชหนีภัยเทานั้น
อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจชนดิใช

ทอสงอากาศ (Air Hose Respirator): อุปกรณ
ประกอบดวยท่ีครอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา
และทอสงอากาศสาํหรับการหายใจ (Breathing
Air) โดยมีความดันในทอเทากับหรือมากกวา
ความดันบรรยากาศเล็กนอยจากแหลงหางไกล
ตัวผูปฏิบติังานไปสูท่ีครอบหนา การทํางานจะมี
ท้ังแบบใชรวมกับท่ีเปาอากาศและไมใชท่ีเปา
อากาศ และตองไมใชในบริเวณอันตรายท่ีมีผล
ตอชวิีตและสุขภาพรางกายอยางทันทีทันใด

สวนประกอบอปุกรณ
คลปิหนีบจมูก (Nose Clip):  อุปกรณ

ท่ีออกแบบเพือ่หนบีจมูกเพือ่ปองกนัการหายใจ
เขาทางจมูก ตองใชรวมกบัอุปกรณปองทางเดิน
หายใจแบบปากคาบ

Self-contained Breathing Apparatus (SCBA) Nose Clip

Escape Respirator

Oxygen Generating Respirator
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ที่ครอบหนาแบบครอบคร่ึงใบหนา (Half
Facepiece): อุปกรณสําหรับสวมใสครอบจมูก
ปาก และคาง ซึง่จะตองสวมใสอยางกระชบัและ
แนบสนิท

ที่ครอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา (Full
Facepiece): อุปกรณสาํหรับสวมใสครอบดวงตา
จมูก ปาก และคาง ซึง่จะตองสวมใสอยางกระชบั
และแนบสนิท

ที่ครอบหนาแบบคลุมศีรษะ(Hood):
อุปกรณท่ีใชสวมใสคลุมศีรษะ คอ และอาจเลย
ไปถงึไหลหรือหนาอกได มักทําจากวัสดุออนนุม
เปนสวนประกอบของอุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจผูสวมใสจะไดรับอากาศจากแหลงกาํเนดิ
ผานทางทอหายใจ (Breathing Hose)

ท่ีครอบหนาแบบครอบศีรษะ (Helmet):
อปุกรณใชสวมใสครอบศรีษะเพือ่ปองกนัอนัตราย
การกระทบ กระแทก หรือ การท่ิมแทงของวัตถุ
มักทําจากวัสดุท่ีแข็งแกรง เปนสวนประกอบของ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ ผูสวมใสจะไดรับ
อากาศจากแหลงกาํเนิดผานทางทอหายใจ

ตวักรอง (Filter): กลอุปกรณท่ีใชกัําจดั
สารปนเปอนเฉพาะอยางในอากาศโดยรอบทีผ่าน
เขามา มี 2 แบบ คือ แบบกระปองและแบบตลับ

ตัวกรองแบบกระปอง (Canister): ตัวกรอง
ท่ีมีลักษณะเปนกระปอง

ตวักรองแบบตลบั (Cartridge): ตัวกรอง
ท่ีมีลักษณะเปนตลับ

ไสกรอง (Filter): วัสดุหรือท่ีใชกาํจดัสาร
ปนเปอนเฉพาะอยางในอากาศโดยรอบท่ีผานเขามา

ตัวกรองอนุภาค (Particulate Filter):
ตัวกรองท่ีออกแบบมา เพือ่กรองอนภุาคของแข็ง
หรือของเหลว หรือท้ังสองอยาง ใหออกไปจาก
อากาศท่ีหายใจเขาไป

ตัวกรองกาซและไอ (Gas and Vapour
Filter): ตัวกรองออกแบบมาเพือ่ดูดซบักาซหรือ
ไอเฉพาะอยางใหออกไปจากอากาศท่ีหายใจเขาไป

สารดดูซบั(Absorbent): สารตัวกลางทํา
หนาท่ีดูดซบั หรือดักจับกาซหรือไอ โดยวิธทีาง
เคมีหรือฟสิกส

ลิน้ควบคมุการจายอากาศชนดิแรงดนั
บวก (Demand Valve: Positive Pressure Type):
อุปกรณใชควบคุมการจายอากาศหรือออกซเิจน
ของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภทจดัสง
อากาศสาํหรับหายใจ อุปกรณชนดินีจ้ะทํางาน
เม่ือความดันบวกภายในท่ีครอบหนาลดลงตํ่า
กวาความดันท่ีกําหนดไว แตสูงกวาความดัน
บรรยากาศขณะผูสวมใสหายใจเขา

ลิน้ควบคมุการจายอากาศชนดิแรงดนั
ลบ (Demand Valve: Negative Pressure Type):
อุปกรณทีใ่ชควบคมุการจายอากาศหรอืออกซเิจน
ของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจประเภทจดัสง
อากาศสาํหรับหายใจ อุปกรณชนดินีจ้ะทํางาน
เม่ือความดนัภายในท่ีครอบหนาลดต่าํกวาความ
ดันบรรยากาศขณะผูสวมใสหายใจเขา

การตรวจสอบอปุกรณ
การตรวจสอบความกระชับกับใบหนา

(Facial Fit check): การตรวจอยางรวดเร็วเพือ่
ใหม่ันใจวา อุปกรณปกปองทางเดินหายใจมี
ความกระชับกับใบหนาทุกคร้ังท่ีสวมใสกอน
ปฏิบัติงานซึง่จะตองตรวจสอบท้ังความดันบวก
และความดันลบ

การทดสอบความกระชับกับใบหนา
(Facial Fit Test): การทดสอบดวยวิธีท่ีไดรับ
การยอมรับสําหรับการเลือกใชอุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจท่ีมีความกระชับกับใบหนาของ
ผูสวมใสแตละราย

การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ
(Qualitative Fit Test): การทดสอบความกระชบั
กับใบหนาโดยใชสารท่ีมีรส กล่ิน ความระคาย
เคือง หรือสารกอใหเกดิอาการอ่ืนๆ ตอรางกาย
เปนสารทดสอบผลท่ีไดคือ ความกระชบัหรือไม
กระชบัโดยอาศัยการตอบสนองของผูสวมใสตอ
สารทดสอบเปนสาํคัญ

การทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ
(Quantitative Fit Test): การทดสอบความกระชบั
กบัใบหนาโดยแสดงผลเปนปริมาณสารทดสอบ
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Air Line Respirator
ทีเ่ลด็รอดเขาไปในอุปกรณปกปองทางเดินหายใจ

การหายใจตามปกติ (Natural Breathing):
การหายใจตามปกติของผูสวมใสอุปกรณซึ่งสูด
อากาศหายใจเขาไปในท่ีครอบหนาผานตวักรองหรือ
ทออากาศขนาดใหญโดยท่ีแรงดันภายในอุปกรณ
มีคาเทากนัหรือใกลเคียงกบัความดันบรรยากาศ

คาการปองกัน (Protection Factor): คา
แสดงระดับความสามารถของการปองกันของ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจคาดังกลาวได
จากอัตราสวนความเขมขนของสารปนเปอน
ภายนอกตอภายใน (ตัวอุปกรณ)

คาการปองกันตํ่าสุดที่จําเปน (Protection
Factor Required Minimum): คาปองกันท่ีใชเพือ่
ลดระดับของการสัมผัสใหอยูในระดับท่ียอมรับ
ได ซึง่หาไดจากอัตราสวนความเขมขนของสาร
ปนเปอนในบรรยากาศท่ีวัดไดตอความเขมขน
ของสารปนเปอนในระดับท่ียอมใหสัมผัส

บรรยากาศการปฏบัิตงิาน
อากาศสําหรับการหายใจ (Breathing

Air): อากาศท่ีไมมีสารปนเปอนหรืออากาศท่ีมี
สารปนเปอนอยูในปริมาณไมกอใหเกดิอันตราย
ตอสุขภาพ และตองมีปริมาณออกซิเจนอยูไม
นอยกวารอยละ19.5 แตไมมากกวารอยละ 22

สารปนเป อนในอากาศ (Airborne
Contaminant): สารใดๆ ท่ีไมใชสวนประกอบ
ตามปกติของบรรยากาศ ซึ่งอาจเปนของแข็ง
ของเหลวหรือกาซท่ีแขวนลอยในอากาศใน
ปริมาณความเขมขนท่ีอาจเปนอันตรายหรือมี
ผลกระทบตอสขุภาพ

บรรยากาศที่ขาดออกซิเจน (Oxygen
Deficient Atmosphere): บรรยากาศท่ีมีปริมาณ
ออกซิเจนนอยเกินไปไมเพียงพอตอการใชใน
กระบวนการเผาผลาญพลังงานของรางกาย
กาํหนดไววา บริเวณกต็ามท่ีมีปริมาณออกซเิจน
นอยกวารอยละ 18 โดยปริมาตร เปนบริเวณท่ีมี
บรรยากาศขาดออกซเิจน

ความเปนพิษ (Toxicity): ศักยภาพใน
การกอพษิของสาร สารทุกชนิดมีความเปนพิษ
ท่ีแตกตางกนัไปบางชนดิมีความเปนพษิสงู เชน
เบริลเลียม บางชนิดมีความเปนพิษตํ่าหรือถือ
วาไมเปนพิษ เชน น้ําบริสุทธิ์

เฉียบพลัน (Acute): ผลกระทบตอ
สุขภาพท่ีปรากฏอยางรวดเร็ว

เรื้อรัง (Chronic): ความเปนพิษตอ
สุขภาพซึ่งคอยๆ กอใหเกิดอันตรายข้ึนอยาง
ชาๆ และใชระยะเวลานาน

อันตรายที่มีผลตอชีวิตและสุขภาพ
รางกายอยางทนัททีนัใด (IDLH; Immediately
Dangerous to Life and Health): บรรยากาศ
หรือสภาพแวดลอมท่ีมีอันตรายอันกอใหเกิด
ผลรายแรงตอชีวิตและสุขภาพอยางทันทีทันใด
เกินกวาความสามารถจะหลีกหนีไดทัน

กาซ (Gas): สารท่ีเปนของไหลเปล่ียน
แปลงรูปทรงไปตามภาชนะบรรจ ุไมไดมีสถานะ
เปนของแข็งหรือของเหลวท่ีอุณหภูมิหอง

ไอ (Vapour): สารท่ีมีสถานะเปนกาซเกดิ
จากการเปล่ียนสภาพของของแข็งหรือของเหลว

กลายเปนไอท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ท่ี
ความดันบรรยากาศ 1 บาร

อนภุาค (Particulate): ของแข็งหรือของ
เหลวขนาดเล็กท่ีแขวนลอยและฟุงกระจายใน

บรรยากาศ เชน ฝุน ละออง ควัน ฟมู เสนใย
ฝุน (Dust): อนุภาคท่ีมีสถานะเปน

ของแข็งแขวนลอยอยูในอากาศซึ่งเกิดข้ึนจาก
กระบวนการเชิงกล

ละออง (Mist): หยดของเหลวในอากาศ
ท่ีอยูในรูปของสารละลายหรือสารแขวนลอย
สวนใหญเกิดจากการควบแนนของควันหรือ
ทําใหแตกตัวเปนหยดเล็กๆ

ควัน (Smoke): อนุภาคของสารแขวน
ลอยในอากาศเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ
อาจอยูในรูปของแข็งหรือของเหลว

ฟูม (Fume): อนุภาคท่ีรวมตัวกันเปน
สารแขวนลอยอยูในอากาศ ซึ่งเกิดจากการให
ความรอนถึงจุดหลอมเหลวแกโลหะจนกระท่ัง
กลายเปนไอและควบแนนเปนอนภุาคเล็กๆ ใน
อากาศรอบๆ บริเวณนัน้

เสนใย (Fiber): สารมีลักษณะเปนเสน
หรือใย อัตราสวนความยาว : ความกวางไมนอย
กวา 3 : 1 สวนใหญเปนเสนใยธรรมชาติ มีแหลง
กําเนิดมาจากเนื้อเยือ่ของสตัว พืช หรือแรธาตุ
สวนเสนใยประดิษฐเกิดจากการทาํข้ึนของมนุษย


