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อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) เปน
ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมทีท่ นั สมัย สวนใหญ
ผลิตจากหรือใชสารเคมีที่แตกตางกันมากมาย
หลายชนิด แตเปนความรับผิดชอบของผูผ ลิตที่
ตองทําใหแนใจวาผลิตภณฑทที่ าํ ออกมาจําหนาย
นัน้ ไมทาํ ใหมอี นั ตรายเพิม่ ขึน้ อยางไรก็ตาม เมือ่
พิจารณาถึงสารเคมีจาํ นวนมากทีใ่ ชระหวางการ
ผลิตอุปกรณปองกันสวนบุคคล ตองยอมรับวา
ยังเปนความทาทายที่ ไมใชแตเพียงกับผู ผลิต
เทานัน้ แตรวมถึงสถาบันใหการรับรองทีต่ รวจสอบ
และทดสอบวาอุปกรณนนั้ จะผานขอกําหนดของ

มาตรฐานตางๆ ในประเด็นนีห้ รือไม (ในอนาคต
มาตรฐานฉบับใหมของ EU จะผนวกเรื่องนี้เขา
ไปในขอบังคับดวย)
มาตรฐานใหมของ EU ที่ กลาวถึง ใน
Annex II, Section 1.2 ระบุวา อุปกรณปองกัน
สวนบุคคลตองไมสรางความเสีย่ งในตัวเองหรือ
ความรําคาญอื่ น โดยเฉพาะวั ตถุ ดิ บ ที่ ใช ทํา
อุปกรณฯ หรือสวนประกอบของอุปกรณฯ ตอง

ไม ส งผลกระทบทางลบต อสุ ขภาพหรื อความ
ปลอดภัยของผูใ ช ผูผ ลิตและสถาบันทดสอบตอง
ทําการทดสอบใหตรงขอกําหนดของมาตรฐาน
สําหรับถุงมือปองกันอันตราย มาตรฐาน
ทีใ่ ชบงั คับคือ EN 420:2010, Protective gloves
- General requirements and test methods
(ขอกําหนดทั่วไปและวิธีทดสอบ) มาตรฐานนี้
ไดรบั การแกไขปรับปรุงใหเปนมาตรฐานระดับ

สากลมากกวาจะเปนระดับประชาคมยุโรป โดย
จะตีพมิ พในชือ่ ใหมซงึ่ อาจเปน EN ISO 21420
มาตรฐาน EN 420 ฉบับที่ใชอยูในปจจุบันได
กําหนดคา pH ของถุงมือปองกันไวแลว และ
ปริมาณโครเมียม (VI) ตองไมเกินที่กําหนดไว
สําหรับถุงมือหนังและถุงมือผลิตจากยางธรรมชาติ
ตองมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีก่ าํ หนดไวในมาตรฐาน
EN 455-3 ในสวนของปริมาณโปรตีนทีส่ กัดได
ขอกําหนดเพิ่ มเติมที่ จะผนวกเขาไปใน
อนาคตคือแนวทางแกปญหาการปลอยนิเกิล
และสวนผสมของสารกอมะเร็งชนิดอามินทีส่ กัด
จากสารประกอบ N, N-dimethylformamide
(DMF) โดยมาตรฐานจะเพิ่มเนื้อหาในการลด
อันตราย และเพิ่มน้ําหนักไปที่การแกปญหาที่
ซับซอนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจมากขึ้น
ในการสรางความมัน่ ใจดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยในระดับสูง ตามขอกําหนดใน
มาตรฐาน การสัมผัสวัตถุอันตรายของผูสวมใส
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล ยกตัวอยางเชนถุงมือ
ซึ่ ง อาจมี ผลกระทบต อสุ ขภาพต องได รั บการ
ปองกันเทาที่จะเปนไปได กลาวอีกนัยหนึ่ง ใน
การผลิตอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลตองหลีกเลีย่ ง
การใช วั ตถุ ดิ บซึ่ ง มี แนวโน มจะปล อยสารพิ ษ
(Toxics) สารกอมะเร็ง (Carcinogenics) สารที่
ทําใหกลายพันธุ (Mutagenics) สารทําใหเกิด
ภูมแิ พ (Allergenics) และสารทําอันตรายทารก
ในครรภ (Teratogenics) แมแตในขัน้ เริม่ ตนของ
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กระบวนการผลิต ในการปฏิบตั ิตามขอกําหนด
มาตรฐาน ผูผ ลิตตองมีความจริงใจในการพิจารณา
ดานเทคนิคและดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ประเด็นการใชเทคโนโลยีและการปฏิบัติที่ดีใน
ระหวางการออกแบบและการผลิตถือเปนเรื่อง
ทีค่ วามสําคัญ
มีการประเมินอันตรายของสารประกอบ
N, N-dimethylformamide (DMF) เปนเวลา
หลายป และเปนที่ถกเถียงกันถึงผลกระทบที่มี
ตอผูใชอุปกรณปองกันของสารชนิดนี้

สาร N, N-dimethylformamide (DMF)
ถูกใชเปนสารทําละลายในขัน้ ตอนการเคลือบผิว
ถุ ง มื อป องกั นด วยโพลี ยู รี เทน โดยจะอยู ใน
กระบวนการของการจุม สาร ถุงมือปองกันชนิด
เคลือบสารโพลียรู เี ทนมีการใชงานในปริมาณมาก
โรงงานอุตสาหกรรมใหญๆ อาจจะใชถึงปละ
100,000 คู ถุงมือเคลือบโพลียูรีเทนใหความ
พึงพอใจเมือ่ นําไปใชกบั วัสดุทมี่ พี นื้ ฐานเปนน้าํ มัน
ซึง่ มีความพยายามทีจ่ ะใชถงุ มือชนิดอืน่ มาแทนที่
มัน เชน ถุงมือเคลือบสารไนไตร
สาร DMF เปนสารพิษตอตับ ดูดซึมเขาสู
รางกายทางผิวหนังไดอยางรวดเร็ว ในประชาคม

ยุโรป (EU) ถูกจัดใหอยูใ นกลุม สารเปนอันตรายตอ
ทารกในครรภ ยิง่ ไปกวานัน้ เมือ่ เร็วๆ นี้ สถาบัน
วิจยั มะเร็งนานาชาติ (IARC; International Agency
for Research on Cancer) ไดขนึ้ บัญชีสารชนิดนี้
เปนสารกลุม 2A ซึ่งมีแนวโนมจะเปนสารกอ
มะเร็งในมนุษย
ดวยเหตุผลดังกลาวขอบังคับวัตถุอนั ตราย
TRGS 401 ของเยอรมัน ไมเพียงแตจะกําหนด
ปริ มาณสาร DMF ที่ มี อยู วัสดุ ใช ทําในถุ งมื อ
ปองกันเคลือบโพลียูรีเทนตองไมเกิน 10 มิลลิ
กรัมตอกิโลกรัม (0.001% ตอน้าํ หนัก) เทานัน้
แตถงุ มือนัน้ ตองไมปลอยสาร DMF ออกมาดวย

ซึง่ เปนประเด็นทีม่ กี ารพิจารณาวา มาตรฐาน EN
ISO 21420 จะนําขอกําหนดของเยอรมันไป
บรรจุในมาตรฐานหรือไม เพราะคากําหนดสาร
DMF ที่ ใชกันอยู ในมาตรฐานประชาคมยุโรป
จํากัดไวที่ 0.1% ซึง่ มากกวามาตรฐานเยอรมัน
ถึง 100 เทา
ถึงแมวา คาจํากัดขัน้ ต่าํ ของสาร DMF ทีส่ งู
กวาตามมาตรฐานประชาชมยุโรปจะถูกชดเชย
ดวยการจํากัดเวลาการสัมผัสขณะปฏิบัติงาน
(OEL; Occupational Exposure Limits) หรือคํานวณ
ตามสู ตรของข อกําหนดการประเมิ นสารเคมี
ของยุโรป (REACH; Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals)
แตความแตกตางของตัวเลขค าจํากัดของสาร
DMF ทีน่ าํ มาเปรียบเทียบกันอาจทําใหเขาใจผิด
ซึง่ อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยและสุขภาพ
ผูป ฏิบัตงิ านได
ตลาดเดีย่ วประชาคมยุโรปไมเพียงแตจะ
สรางความมัน่ ใจในความยุตธิ รรม แตยงั ใหความ
เชือ่ มัน่ ในดานการปองกันอันตรายตอสุขภาพใน
สถานทีป่ ฏิบัตติ ั้งแตการผลิต ดวยเหตุผลความ
แตกตางดานตัวเลขของต่าํ จํากัดสาร DMF จึงไม
นาเปนอุปสรรค เพราะเมือ่ คํานวณออกตามคา
การจํากัดเวลาการสัมผัส ตัวเลขจะใกลเคียงกัน
มากซึง่ ในประชาคมยุโรปถือวาเปนเรือ่ งยอมรับ
ไดเพราะมาตรฐานทุกมาตรฐานลวนนาเชื่อถือ
การควบคุมและจํากัดวัตถุอนั ตรายใน
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลตามขอกําหนดการ
ประเมินสารเคมีของยุโรป (REACH)
 สารเคมีตองไดรับการลงทะเบียนกับ
REACH โดยเร็วหลังจากพบวามีปริมาณเกินคา
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กําหนดจากการผลิตและนําออกวางตลาด สาร
เคมีในผลิตภัณฑ (เชน อุปกรณปองกันสวน
บุคคลหรืออุปกรณไฟฟา) ตองไดรบั การบรรจุลง
ในบัญชีเมือ่ พบวามันมีโอกาสจะถูกปลอยออกมา
ภายในการงานปกติ หรื องานที่ คาดการณ ไว
ลวงหนา นอกจากนีย้ งั ตองมีกระบวนการติดตาม
สารเคมีโดยผูไ ดรบั การแตงตัง้ อยางเปนทางการ
 ภาคผนวก17 ของขอบังคับ REACH

(Annex XVII of the REACH Regulation) ครอบคลุม
ถึงผูผ ลิตทีว่ างสินคาในตลาดและใชวตั ถุอนั ตราย
ปริมาณหนึง่ ไมวา จะเปนสวนผสมหรือสารตัง้ ตน
ตัวอยางที่ขอบังคับครอบคลุมอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลคือ การจํากัดคาโครเมียมในสวนที่
เปนหนังสัตวตอ งไมเกิน 3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(0.0003% โดยน้ําหนัก) ในกรณีที่สวนนี้มี
แนวโนมสัมผัสกับผิวหนังของผูสวมใส

นอกจากนี้ สารอะโซไดส (azodyes) ซึ่ง
อาจปลอยสารอามีนในปริมาณทีส่ ามารถตรวจจับ
ได (ปจจุบนั อยูท ี่ > 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม คือ
0.003% โดยน้าํ หนัก) ตองไมมกี ารนํามาใชกบั
หนังสัตวหรือสิง่ ทอทีอ่ าจสัมผัสผิวหนังหรือชองปาก
ของมนุษยเปนเวลานาน และสวนของเสื้อผาที่
สัมผัสกับผิวหนังของผูสวมใสโดยตรงและเปน
เวลานาน ตองไมปลอยสารนิเกิลออกมาเกินกวา

0.5 ไมโครกรัมตอตารางเซนติเมตรใน 1 สัปดาห
เมือ่ มีการวัดคาปริมาณสารอันตรายตางๆ
ดังกลาวแลว ตองทําใหถกู ตองตามของคากําหนด
ของภาคผนวก17 ของ ขอบังคับ REACH และคา
มาตรฐานของอุปกรณปองกันสวนบุคคลซึ่งใน
มาตรฐาน EN 420 ทีใ่ ชมาแตเดิมไดระบุคา จํากัด
ของสารประกอบโครเมียม (VI) ซึง่ ในมาตรฐาน
ใหม (EN ISO 21420) ที่จะบังคับใชเร็วๆ นี้
ครอบคลุมไปถึงสารอะโซไดสและนิเกิลดวย
 สําหรับสาร DMF สถานการณแตกตาง
ออกไปสาร DMF ถูกจัดรวมอยูในกลุมสารทีก่ อ
ปญหาในบัญชรายชือ่ ของ REACH ระหวางรอการ
พิ จ ารณาหาสารทดแทนหรื อ เทคโนโลยี ที่
เหมาะสมในการใชสารนี้ ตองกําหนดคาจํากัดที่
มีอยูอ ุปกรณปองกันสวนบุคคลซึง่ คา 0.1% ตอ
น้าํ หนักอาจไมพอเพียงทีจ่ ะรับรองความปลอดภัย
ตอสุขภาพชองผูใ ชอปุ กรณได เห็นวาควรใชตาม
มาตรฐานเยอรมัน TRGS 401 ทีก่ าํ หนดคาจํากัด
การมีอยูของสาร DMF นอยกวา 100 เทา คือ
0.001% ตอน้ําหนัก ซึ่งใหความมั่นใจในดาน
ความปลอดภัยมากกวาอยางเห็นไดชัด
 อยางไรก็ตาม การควบคุมสาร DMF
ในอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลที่เคลือบดวยโพลี
ยูรเี ทนตามแนวทางของ REACH ในบางกรณีตอ ง
ตรวจสอบอยางใกลชดิ เพราะสาร DMF ไมไดถกู
ปลอยออกมาในการใชงานปกติ เนื่องจากผาน
กระบวนการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สาร DMF ใน
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ถุงมือมีโอกาสจะปลอยออกมา เมื่อถุงมือผาน
การใชงานหรือกลายเปนของเสียไปแลว
ดวยเหตุนจี้ งึ ตองมีความรอบคอบในการ
ใชถุงมือเคลือบยูรีเทน โดยเฉพาะถุงมือที่ผาน
การใชงานเปนระยะเวลานานเพราะเสีย่ งจะไดรบั
สาร DMF จากการสัมผัสขณะสวมถุงมือได

แนวทางการปองกันสารอันตรายจาก
อุปกรณปองกันสวนบุคคล
นายจางตองจัดใหมมี าตรการทีจ่ าํ เปน
ในการทําใหมนั่ ใจวาลูกจางมีความปลอดภัยและ


สุขภาพดีในการทํางาน และตองปองกันกลุม ทีม่ ี
ความเสี่ยงจําเพาะ เชน กลุมหนุมสาว กลุมผูมี
อาการแพ และกลุมสตรีมีครรภ เปนตน โดย
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลทีจ่ ดั หาใหลกู จางตอง
มีลักษณะตอไปนี้
1) ใหการปองกันอันตรายตามเจตนา
ของการผลิต ซึ่งหากไมมีอุปกรณดังกลาวจะมี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
2) เหมาะสมกั บสภาพการทํางานใน
สถานที่ปฏิบัติงาน และ
3) มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดดาน
สุขภาพของลูกจาง
 ข อ บั ง คั บ ด า นความปลอดภั ย ของ
อุปกรณปอ งกันกําหนดใหลดปริมาณการสัมผัส
จนมีปริมาณนอยทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได ในกรณี

อุปกรณปอ งกันทีผ่ ลิตออกมามีแนวโนมจะมีผล
กระทบดานลบตอผูส วมใสตอ งพยายามหลีกเลีย่ ง
การใชงาน โดยพิจารณาคาจํากัดความเปนพิษของ
อุปกรณเปนหลัก (สอบถามขอมูลจากผูผลิต)
 เพื่ อให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ความ
ปลอดภัย ผูผ ลิตตองแนใจวาถุงมือทีผ่ ลิตออกมา
มีสาร DMF ในวัสดุทใี่ ชผลิตไมเกิน 10 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม วิธตี รวจสอบและทดสอบใหทาํ ตาม
ข อกําหนดตามมาตรฐาน และใหแจ งคาสาร
DMF ของถุงมือปองกันใหเปนที่รับรูโดยทั่วกัน
 ขอสังเกต ปจจุบน
ั ไมมกี ารประเมินคา
สาร DMF ในถุงมือเคลือบโพลียรู เี ทนทีม่ แี นวโนม
จะเกิดการสัมผัสขณะปฏิบตั งิ านทีเ่ พียงพอ หรือ
ขาดการสื่อสารถึงสารอันตรายที่มีในอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล ซึ่งไมไดมีเพียงแคสาร DMF
แตรวมถึงสารอีกหลายชนิดดวย
บทสรุป
อุ ป กรณ ป อ งกั น ส วนบุ คคลทําหน าที่
ปองกันอันตรายไมใหสัมผัสตัวเรา แตตัวของ
มันเอง บางครัง้ เปนอันตรายตอผูส วมใสเสียเอง
นั่นคือ วัตถุที่ใชในการผลิตมีสวนผสมของสาร
อันตราย เมื่อสวมใสก็จะเกิดการสัมผัสทําให
สารอันตรายดูดซึมเขาสูร า งกายผานผิวหนังสงผล
ใหมีผลกระทบดานลบตอสุขภาพ
สารอันตรายทีม่ อี ยูใ นอุปกรณปอ งกันสวน
บุคคล เชน เสื้อผา ถุงมือ หนากาก ฯลฯ เปน
เรื่องที่เกิดขึ้นจากแหลงกําเนิด นั่นคือ เกิดใน
ขัน้ ตอนการผลิตหรือการตกแตง (เคลือบผิว) ซึง่
ผูใชไมอาจลวงรูหรือตรวจสอบได จึงกลายเปน
ประเด็นที่สรางความกังวลใจใหกับผูใ ชอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลโดยทัว่ ไป
ในประชาคมคมยุโรป หรือ “อีย”ู ใหความ
สนใจในเรือ่ งนีเ้ ปนพิเศษ มีขอ บังคับตามกฎหมาย
และมาตรฐานเพือ่ ตรวจสอบและวิเคราะหอปุ กรณ
ปองกันสวนบุคคลที่วางขายในตลาด ซึ่งผูผลิต
ก็ใหความรวมมือโดยการปฏิบตั ติ ามขอกําหนด
ตางๆ ทั้งนี้ เพือ่ ใหมนั่ ใจวาอุปกรณปองกันสวน
บุคคลทุกชิ้นในตลาดเดี่ยวอียูไมมีสิ่งปนเปอน
สารอันตราย ที่จะทําใหผสู วมใสมีความเสี่ยงจะ
ไดรบั ผลกระทบดานความปลอดภัยและสุขภาพ
REFERENCE: Hazardous substances in
personal protective equipment: how "healthy"
must PPE be?, Kommission Arbeitsschtz und
Normung, ttps://www.kan.de/fileadmin/.../
en/PPE-dangerous_substances.pdf
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