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คาํอธบิายทัว่ไป
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนดิกรอง

อนภุาคซึง่ตอไปนีจ้ะเรียกวา “อปุกรณปกปอง
ทางเดนิหายใจ” ประกอบดวยท่ีครอบหนาและ
ตัวกรองท่ีครอบหนาอาจเปนแบบครอบคร่ึงใบ
หนา แบบครอบเต็มใบหนา หรือเปนแบบคลุม
ศีรษะ สวนตัวกรองใชกรองอนุภาคออกจาก
อากาศกอนการหายใจเขา มีท้ังชนิดใชแลวท้ิง
และชนดิเปล่ียนตัวกรอง

ชนดิใชแลวทิง้ (Disposable Respirator)
ไมจําเปนตองดูแลรักษาหลังการใชงาน และให
ท้ิงไปเม่ือรูสึกวามีแรงตานทานการหายใจสูง
เกินไป หรือสารดูดซับหมดสภาพ หรือเสียรูป
ทางกายภาพ หรือมีสิง่บงชี้วาไมเหมาะสมท่ีจะ
ใชงานอีกตอไป

ชนิดเปลี่ยนตัวกรอง สามารถถอดเปล่ียน
ตัวกรองไดในกรณีประสิทธิภาพของตัวกรองท่ี
ใชอยูนั้นลดลงหรือเสือ่มลง

ช้ันคณุภาพ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจมี 2

แบบ ดังนี้
 แบบครอบครึง่ใบหนา แบงตามชั้น

ประสทิธภิาพของไสกรองเปน 3 ชัน้คุณภาพ คือ

 ชัน้คุณภาพ P1 เปนไสกรองท่ีใชกรอง
อนภุาคเกดิการกระบวนการเชิงกล เชน ซิลิกา
คริสโซไทล ฝุนดาย ฝุนแปง ฝุนผาย ฝุนซีเมนต

 ชัน้คุณภาพ P2 เปนไสกรองท่ีใชกรอง
อนภุาคเกดิจากกระบวนการเชงิกลและเชงิความ
รอนจําพวกฟูม (Fume) โลหะ เชน ฟมูสังกะสี
ฟูมอะลูมิเนียม

 ชัน้คุณภาพ P3 เปนไสกรองท่ีใชกรอง
อนุภาคทุกประเภทรวมท้ังท่ีเปนพิษรายแรง
เชน เบริลเลียม นิกเกิล โครเมียม

 แบบครอบเตม็ใบหนา แบงตามชั้น
ประสทิธภิาพของไสกรองเปน 2 ชัน้คุณภาพ คือ

 ชัน้คุณภาพ P2
 ช้ันคณุภาพ P3

วสัด ุการออกแบบ และการทํา
วสัดุ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจใหทําจาก

วัสดุท่ีทนตอสภาวะแวดลอมในการเกบ็และการ
ใชงานปกติ หามใชวัสดุเปนอันตรายตอสขุภาพ
ของผูใชงานภายใตสภาวะสิง่แวดลอมการใชงาน
และเก็บตามปกติ สวนท่ีสัมผัสผิวหนังโดยตรง
ตองไมกอใหเกดิการระคายเคือง และวัสดุใชทํา
ไสกรองตองอยูในสภาพดี ไมสึกกรอน หลุดลุย

การออกแบบทีค่รอบหนา
 ตองออกแบบใหเขากับรูปหนาและ

ศีรษะ และสามารถยึดศีรษะไดเพื่อใหอุปกรณ
คงอยูในตําแหนงเดิมตลอดระยะเวลาปฏิบติังาน
ปกติโดยเฉพาะอยางยิง่เม่ือผูสวมใสตองกมหนา
ลง ท่ีครอบหนาแตละแบบอาจมีมากกวาหนึ่ง





ขนาดเพื่อใหใชกับคนสวนใหญได
 ตองไม ขัดขวางการสนทนาสื่ อสาร

หากมีลักษณะขัดขวางการสนทนาสือ่สาร ตองมี
อุปกรณชวยการสงตอของเสยีง ไมมีการขัดขวาง
การมองเห็น และไมมีการร่ัวของอากาศ

 ท่ีครอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา
ตองไมพรามัวท่ีหนากากขณะใช ถามี ตองจดัให
มีท่ีครอบจมูก (Nose Cup) หรือออกแบบอ่ืนใด
ใหประสทิธภิาพ ปองกนัการพรามัวใน กรณผีูใช
สวมใสแวนตา ตองออกแบบใหไมมีผลตอการ
ร่ัวของอากาศ

การทาํ
 อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจแบบ

เปลีย่นตวักรองได

www.safety l i fethai land.com
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 การถอดเปล่ียนตัวกรอง ตัวกรองตอง
ถอดเปล่ียนไดโดยไมตองใชเคร่ืองมือ และตอง
ออกแบบหรือทําสัญลักษณปองกันประกอบผดิ
ถาออกแบบตัวกรองมาใหใชกบัท่ีครอบหนาท่ีมี
ตัวกรองคู ตัวกรองนัน้จะนําไปใชตอกบัท่ีครอบ
หนาท่ีมีตัวกรองเด่ียวไมได ยกเวนอุปกรณนัน้มี
คุณสมบัติตามขอกําหนดของอุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจแบบตัวกรองเด่ียว

 การบาํรุงรักษา ตองสามารถถอดออก
เพื่อบํารุงรักษาและทําความสะอาดได และไมหลุด

 ล้ินระบายอากาศออก [Exhalation

 คณุสมบัตกิารใชงาน
 ความพอดีกับใบหนา
เม่ือประกอบเขากบัสวนประกอบอ่ืน เชน

ตัวกรอง อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตองให
การปกปองอยางเพียงพอ โดยแนบสนิทกับใบ
หนา (Facial Seal) ปริมาณการร่ัวเขาของอากาศ
ภายนอกตองเปนไปตามท่ีกําหนด (ดูตาราง
แสดงปริมาณการร่ัวเขาของอากาศภายนอก)

 คารบอนไดออกไซดสะสม (Accumulated
Carbon dioxide)

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบครอบ
เต็มใบหนาตองมีปริมาณคารบอนไดออกไซด
ในชองหายใจไดไมเกินรอยละ 1 โดยปริมาตร

 การร่ัวของล้ินระบายอากาศออก
เม่ือทดสอบดวยอากาศท่ีความดันคงท่ี

250 พาสคัล การร่ัวของล้ินระบายอากาศออก

ตองไมเกิน 30 มิลลิลิตรตอนาที ท้ังนี้ ระหวาง
การทดสอบ ล้ินระบายอากาศออกกับฐานยึด
ตองไมมีความชื้น

 ความตานทานการหายใจออก
เม่ือทดสอบดวยอากาศไหลตอเนือ่ง (85

 2 ลิตรตอนาที) ความตานทานการหายใจออก
เม่ือเทียบกบัความดันสถิต (Static Pressure)
ในท่ีครอบหนา ตองไมเกิน

 200 พาสคัล สาํหรับท่ีครอบหนาแบบ
ครอบเต็มใบหนา และ

 120 พาสคัล สาํหรับท่ีครอบหนาแบบ
ครอบคร่ึงใบหนา

 ความตานทานการหายใจเขา
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตองมีคา

ความตานทานการหายใจเขาไมเกนิคาท่ีกาํหนด
(ดูตารางแสดงคาความตานทานการหายใจเขา)

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ ปริมาณการร่ัวเขาของอากาศภายนอก 
 

แบบอุปกรณ 
 

ช้ันคุณภาพ 
ผลการทดสอบของแตละบุคคลที่เขารับ 

การทดสอบครั้งใด ตองไมมากกวารอยละ 

 

ครบครึ่งใบหนา 

P1 22.0 

P2 8.0 

P3 2.0 
 

ครอบเต็มใบหนา 
P2 8.0 

P3 0.05 

 

ตารางแสดงปริมาณการร่ัวเขาของอากาศภายนอก (มอก. 2199-2547)

ตารางแสดงคาความตานทานการหายใจเขา (มอก.2199-2547)
 

 

ชั้นคุณภาพ 

คาความตานทานตอแรงดันสูงสุด (Pa) 
ไสกรอง ไสกรองพรอมหนากาก 

อัตราการไหลของอากาศ 

ท่ี 30±1 ลิตร/นาที (l/m) 

อัตราการไหลของอากาศ 

ท่ี 95±2 ลิตร/นาที (l/m) 

อัตราการไหลของอากาศ 

ท่ี 30±1 ลิตร/นาที (l/m)  

อัตราการไหลของอากาศ 

ท่ี 95±2 ลิตร/นาที (l/m)  

P1 60 210 110 340 

P2 70 240 120 370 

P3 120 420 170 570 

 Valve (ถามี)] ตองไมเปดคางหลังอากาศหยุดไหล
 ความทนทานตอเปลวไฟ เม่ือทดสอบ

ตามมาตรฐานกาํหนดแลว ท่ีครอบหนาตองไม
เปล่ียนแปลงรูปทรงไมสลายตัว และไมลุกไหม
ตอหลังการทดสอบ

 อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจแบบ
ใชแลวทิง้

 สายรัดศีรษะและแถบโลหะท่ีใชปรับ
ความกระชับซึ่งต้ังอยูบนด้ังจมูก (ถามี) ตอง
ยดึแนนกับไสกรองอนุภาค

 ล้ินระบายอากาศออก (ถามี) ตองไม
เปดคางหลังอากาศหยดุไหล

คณุลกัษณะทีต่องการ
 คณุลกัษณะทัว่ไป
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตองไม

เปรอะเปอนมีผวิเรียบสมํ่าเสมอและไมมีขอบคม
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 การยึดแนนของสวนประกอบ
สวนประกอบตางๆ เม่ือนํามาประกอบ

ตามขอบงชี้ ของผูผลิตแลวตองยึดแนนกับท่ี
ครอบหนา เม่ือสวมใสกระชบัแลวใหปฏิบติัดังนี้

 ฐานยึดตัวกรอง ฐานยึดล้ินระบาย
อากาศออก ไดอะแฟรมสงผานเสยีงเพือ่ชวยการ
สนทนา (Speech Diaphragm) และล้ินควบคุม
การจายอากาศ ตองทนแรงดึงรอบแกนได 50
นิวตัน ไมตํ่ากวา 10 วินาที และในกรณขีองล้ิน
ระบายอากาศออกของอุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจแบบใชแลวท้ิง ตองทนแรงดึงรอบแกนได
10 นิวตัน ไมตํ่ากวา 10 วินาที

 สายรัดศีรษะแตละเสนและหัวเข็มขัด
ปรับขนาดของทีครอบหนา แบบครอบเต็มใบ
หนาและแบบครอบคร่ึงใบหนา ตองทนแรงดึง
รอบแกนได 150 นวิตัน และ10 นิวตัน ตาม
ลําดับ ไมตํ่ากวา 10 วินาที

 การเสื่อมสภาพเม่ือใชงานอยางหนัก
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตองไมมี

การเสื่อมสภาพท่ีสังเกตเห็นไดจากการตรวจ
พนิจิ และเม่ือนาํไปทดสอบ ความตานทานการ
หายใจเขาและประสทิธิภาพการกรองแลว ตอง
ผานตามขอกําหนด

 ประสิทธภิาพการกรองอนภุาค
 การแทรกผานของอนุภาคโซเดียม

คลอไรดของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ครอบคร่ึงใบหนาจะตองไมเกินเกณฑท่ีกาํหนด
ดังตอไปนี้

(1) ชั้นคุณภาพ P1 ไมเกินรอยละ 20
(2) ชัน้คุณภาพ P2 ไมเกินรอยละ 6
(3) ชัน้คุณภาพ P3 ไมเกนิรอยละ 0.05
 การแทรกผานของอนุภาคโซเดียม

คลอไรดของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ครอบเต็มใบหนาจะตองไมเกินเกณฑท่ีกาํหนด
ดังตอไปนี้

(1) ชัน้คุณภาพ P2 ไมเกินรอยละ 6
(2) ชัน้คุณภาพ P3 ไมเกนิรอยละ 0.05

คาํอธบิายทัว่ไป
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนดิกรอง

อนุภาคดูดซับกาซและไอในขณะเดียวกัน ซึ่ง
ตอไปนี้จะเรียกวา “อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจ” เปนอุปกรณท่ีรวมตัวกรองไวในตัวเพือ่
ใชกรองอนุภาค  และดูดซับกาซและไอในขณะ
เดียวกนั โดยตัวกรองอาจรวมเปนชิน้เดียวหรือ
หลายชิ้นประกอบเปนหนวยกันก็ได มีท้ังชนิด
ใชแลวท้ิงและชนิดเปล่ียนตัวกรอง

ชนดิใชแลวทิง้ (Disposable Respirator)
ไมจําเปนตองดูแลรักษาหลังการใชงาน และให
ท้ิงไปเม่ือรูสึกวามีแรงตานทานการหายใจสูง
เกินไป หรือสารดูดซับหมดสภาพ หรือเสียรูป
ทางกายภาพ หรือมีสิง่บงชี้วาไมเหมาะสมท่ีจะ
ใชงานอีกตอไป

ชนิดเปลี่ยนตัวกรอง สามารถถอดเปล่ียน
ตัวกรองไดในกรณีประสิทธิภาพของตัวกรองท่ี
ใชอยูนั้นลดลงหรือเสื่อมลง โดยมี 2 แบบคือ
แบบครอบคร่ึงใบหนาและแบบครอบเต็มใบหนา

ชนดิและช้ันคณุภาพ
ชนดิตวักรอง
ตัวกรองแบงตามชนดิกาซและไอท่ีดูดซบั

เปน 10 ชนิด คือ
 ชนิด A เปนตัวกรองท่ีใชดูดซับกาซ

และไอจากสารอินทรียท่ีมีจุดเดือดสูงกวา 65
องศาเซลเซียส

 ชนิด B เปนตัวกรองท่ีใชดูดซับกาซ
และไอจากสารอนินทรีย  ท้ั งนี้  ไมรวมกาซ
คารบอนมอนอกไซด

 ชนิด E เปนตัวกรองท่ีใชดูดซับกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด รวมท้ังกาซและไอจากกรด

 ชนิด G เปนตัวกรองท่ีใชดูดซับสาร
ประกอบอินทรียท่ีมีความดันไอนอยกวา 1.3
พาสคัลท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส โดยตองใช
รวมกบัตัวกรองท่ีใชกรองอนภุาคชัน้คุณภาพ P1

 ชนิด K เปนตัวกรองท่ีใชดูดซับกาซ
แอมโมเนียและอนุพันธแอมโมเนียของสารอินทรยี
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 ชนิด AX เปนตัวกรองท่ีใชดูดซับสาร
อินทรียท่ีมีจดุเดือดนอยกวา 65 องศาเซลเซยีส

 ชนดิ NO เปนตัวกรองใชดูดซับออกไซด
ของไนโตรเจน

 ชนดิ Hg เปนตัวกรองใชดูดซับไอปรอท
 ชนดิ Mb เปนตัวกรองใชดูดซบัไอของ

เมธิลโบรไมด
 ชนดิสารเคมีเฉพาะ เปนตัวกรองใชดูด

ซับกาซและไอของสารเคมีนอกเหนือจากชนิด
ท่ีระบุไวขางตน ตัวกรองชนิดนีต้องระบชุื่อกาซ
และไอท่ีสามารถดูดซบัได และอาจรวมตัวกรอง
อนภุาคเขาไปดวย

ช้ันคณุภาพตวักรอง
 ตัวกรองแบงตามประสทิธภิาพการดูด

ซับเปน 4 ชัน้ คุณภาพ คือ
 ข้ันคุณภาพ 0 ตัวกรองมีประสทิธภิาพ

การดูดซบัตํ่า
 ข้ันคุณภาพ 1 ตัวกรองมีประสทิธภิาพ

การดูดซบัตํ่าถงึปานกลาง
 ข้ันคุณภาพ 2 ตัวกรองมีประสทิธภิาพ

การดูดซบัปานกลาง
 ข้ันคุณภาพ 3 ตัวกรองมีประสทิธภิาพ

การดูดซบัสงู
 ไสกรองแบงตามประสิทธิภาพการ

กรองเปน 4 ชัน้ คุณภาพ คือ
 ชัน้คุณภาพ P1ไสกรองใชกรองอนภุาค

ท่ีเกิดการกระบวนการเชิงกล เชน คริสโซไทล
ซิลิกา ฝุนดาย ฝุนแปง ฝุนผาย และฝุนซีเมนต

 ชัน้คุณภาพ P2 ไสกรองใชกรองอนภุาค
ท่ีเกิดจากกระบวนการเชิงกลและเชงิความรอน
จําพวกฟูม (Fume) โลหะ อาทิเชน ฟมูสังกะสี

ฟูมอะลูมิเนียม
 ชัน้คุณภาพ P3 ไสกรองใชกรองอนภุาค

ทุกประเภทรวมท้ังท่ีเปนพิษรายแรง อาทิเชน
เบริลเลียม นิกเกลิ โครเมียม

วสัด ุการออกแบบ และการทํา
วสัดุ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจใหทําจาก

วัสดุท่ีทนตอสภาวะแวดลอมในการเกบ็และการ
ใชงานปกติ หามใชวัสดุเปนอันตรายตอสขุภาพ
ของผูใชงานภายใตสภาวะแวดลอมของการเกบ็

และการใชงานปกติ สวนท่ีสมัผสัผวิหนงัโดยตรง
ตองไมกอใหเกดิการระคายเคือง และวัสดุใชทํา
ตัวกรองตองอยูในสภาพดี ไมสึกกรอน หลุดลุย

การออกแบบทีค่รอบหนา
 ตองออกแบบใหเขากับรูปหนาและ

ศีรษะ และสามารถยึดศีรษะไดเพื่อใหอุปกรณ
คงอยู ในตําแหนงเดิมตลอดระยะเวลาปฏิบัติ
งานปกติ ท่ีครอบหนาแตละแบบอาจมีมากกวา
หนึง่ขนาดเพื่อใหใชกบัคนสวนใหญได

 ตองไม ขัดขวางการสนทนาสื่ อสาร
หากมีลักษณะขัดขวางการสนทนาสือ่สาร ตองมี
อุปกรณชวยการสงตอของเสยีงทีไ่มมกีารขัดขวาง
การมองเห็น และไมมีการร่ัวเขาของอากาศ ใน
พืน้ท่ีมีความเสีย่งตอการลุกไหมหรือการระเบดิ
อุปกรณนั้นตองเปนชนิดท่ีไมกอใหเกิดความ
เสี่ยงตอการลุกไหมหรือการระเบิด

 ท่ีครอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา
ตองไมพรามัวท่ีหนากากขณะใช ถามีตองจัด
ใหมีท่ีครอบจมูก (Nose Cup) หรือออกแบบอ่ืน
ใดใหประสทิธิภาพปองกันการพรามัว ในกรณี
ผูใชสวมใสแวนตา ตองออกแบบใหไมมีผลตอ
การร่ัวเขาของอากาศ

การทาํ
 อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจแบบ

เปลีย่นตวักรอง
 การถอดเปล่ียนตัวกรอง ตัวกรองตอง

ถอดเปล่ียนไดโดยไมตองใชเคร่ืองมือ และตอง
ออกแบบหรือทําสญัลักษณเพือ่ปองกนัประกอบ
ผดิ ถาออกแบบตัวกรองใหใชกบัท่ีครอบหนาท่ีมี
ตัวกรองคู ตัวกรองนัน้จะนําไปใชตอกบัท่ีครอบ
หนามีตัวกรองเด่ียวไมได ยกเวน อุปกรณนัน้มี
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คุณสมบติัตามขอกาํหนดของอุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจแบบตัวกรองเด่ียว

 การบาํรุงรักษา ตองสามารถถอดออก
เพือ่การบํารุงรักษาและทําความสะอาดได และ
ไมหลุด

 ล้ินระบายอากาศออก [Exhalation
Valve (ถามี)] ตองไมเปดคางหลังอากาศหยุดไหล

 ความทนทานตอเปลวไฟ เม่ือทดสอบ
ตามมาตรฐานกาํหนดแลว ท่ีครอบหนาตองไม
เปลี่ยนแปลงรูปทรง ไมสลายตัว และไมลุกไหมตอ

 อปุกรณปกปองทางเดนิหายใจแบบ
ใชแลวทิง้

 สายรัดศีรษะและแถบโลหะท่ีใชปรับ
ความกระชบัซึง่ต้ังอยูบนด้ังจมูก (ถามี) ตองยดึ
แนนกบัไสกรองอนุภาค

 ล้ินระบายอากาศออก (ถามี) ตองไม
เปดคางหลังอากาศหยดุไหล

การใชงาน
 ความพอดกัีบใบหนา
เม่ือประกอบเขากบัสวนประกอบอ่ืน เชน

ตัวกรอง อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตอง
แนบสนทิกบัใบหนา (Facial Seal) ปริมาณการ
ร่ัวเขาของอากาศภายนอกของแตละบคุคลท่ีเขา
รับการทดสอบตองไมเกนิปริมาณท่ีกําหนด (ดู
ตารางแสดงปรมิาณการรัว่เขาของอากาศภายนอก)

 อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ครอบคร่ึงใบหนาตองเปนไปตามไสกรองอนภุาค
ชัน้คุณภาพสงูสดุของผูทําตาม มอก. 2199

 อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ครอบเต็มใบหนาตองเปนไปตามไสกรองอนภุาค
ชัน้คุณภาพ P3

 คารบอนไดออกไซดสะสม (Accumulated
Carbon dioxide)

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบครอบ
เต็มใบหนา ตองมีปริมาณคารบอนไดออกไซด
ในชองหายใจไดไมเกินรอยละ 1 โดยปริมาตร

 การรัว่ของลิน้ระบายอากาศออก
เม่ือทดสอบดวยอากาศท่ีความดันคงท่ี

250 พาสคัล การร่ัวของล้ินระบายอากาศออก
ตองไมเกิน 30 มิลลิลิตรตอนาที ท้ังนี้ ระหวาง
การทดสอบ ล้ินระบายอากาศออกกับฐานยึด
ตองไมมีความชื้น

 ความตานทานการหายใจออก
เม่ือทดสอบดวยอากาศไหลตอเนือ่ง (85

 2 ลิตรตอนาที) ความตานทานการหายใจออก

อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ ปริมาณการร่ัวเขาของอากาศภายนอก 
 

แบบอุปกรณ 
 

ช้ันคุณภาพ 
ผลการทดสอบของแตละบุคคลที่เขารับ 

การทดสอบครั้งใด ตองไมมากกวารอยละ 

 

ครบครึ่งใบหนา 

P1 22.0 

P2 8.0 

P3 2.0 
 

ครอบเต็มใบหนา 
P2 8.0 

P3 0.05 

 

ตารางแสดงปริมาณการร่ัวเขาของอากาศภายนอก (มอก.2382-2551)

Combination Cartridge/Filters



เม่ือเทียบกบัความดันสถิต (Static Pressure)
ในท่ีครอบหนา ตองไมเกิน

 200 พาสคัล สาํหรับท่ีครอบหนาแบบ
ครอบเต็มใบหนา และ

 120 พาสคัล สาํหรับท่ีครอบหนาแบบ
ครอบคร่ึงใบหนา

 การยึดแนนของสวนประกอบ
สวนประกอบตางๆ เม่ือนํามาประกอบ

ตามคูมือของผูทําแลวตองยึดแนนกบัท่ีครอบหนา โดย
 ฐานยึดไสกรอง ฐานยึดล้ินระบาย

อากาศออกไดอะแฟรมสงผานเสยีงเพือ่ชวยการ
สนทนา (Speech Diaphragm) และล้ินควบคุม
การจายอากาศ ตองทนแรงดึงรอบแกนได 50

 

ชนิด  

A B E K 

ชั้นคุณภาพ 

คาความตานทานสูงสุด (Pa) 
เฉพาะตัวกรอง อุปกรณท่ีประกอบเขากับตัวกรองแลว 

อัตราการไหลของอากาศ 

ท่ี 30±1 ลิตร/นาที (l/m) 

อัตราการไหลของอากาศ 

ท่ี 95±2 ลิตร/นาที (l/m)  

อัตราการไหลของอากาศ 

ท่ี 30±1 ลิตร/นาที (l/m) 

อัตราการไหลของอากาศ 

ท่ี 95±2 ลิตร/นาที (l/m) 

1- 100 400 150 530 

1-P1 160 610 210 740 

1-P2 170 640 220 770 

1-P3 220 820 270 950 

2- 140 560 190 690 

2-P1 200 770 250 900 

2-P2 210 800 260 930 

2-P3 260 980 310 1,130 

3- 160 640 210 790 

3-P1 220 850 280 1,000 

3-P2 230 880 280 1,030 

3-P3 280 1,060 330 1,210 

ชนิดพิเศษ   

NO-P3 260 980 310 1,130 

Hg-P3 260 980 310 1,130 

AX 140 560 190 690 

AX -P1 200 770 250 900 

AX -P2 210 800 260 930 

AX -P3 260 980 310 1,130 

 
นิวตัน ไมตํ่ากวา 10 วินาที และในกรณขีองล้ิน
ระบายอากาศออกของอุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจแบบใชแลวท้ิง ตองทนแรงดึงรอบแกนได
10 นิวตัน ไมตํ่ากวา 10 วินาที

 สายรัดศีรษะแตละเสนและหัวเข็มขัด
ปรับขนาดของท่ีครอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา
และแบบครอบคร่ึงใบหนา ตองทนแรงดึงรอบ
แกนได 150 นวิตัน และ 10 นวิตัน ตามลําดับ
ไมตํ่ากวา 10 วินาที

คณุลกัษณะทีต่องการ
 คณุลกัษณะทัว่ไป
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ ตองไม

เปรอะเปอนมีผวิเรียบสมํ่าเสมอและไมมีขอบคม

 คณุสมบัตกิารใชงาน
 ความทนตอการใชงาน
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตองไมเสือ่ม

สภาพท่ีเห็นไดจากการตรวจพนิจิ และเม่ือนาํไป
ทดสอบความตานทานการหายใจเขาและความจุ
ของตัวกรองแลวตองเปนไปตามท่ีกําหนด

ตารางแสดงคาความตานทานการหายใจเขาสูงสุด (มอก. 2382-2551)
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หมายเหตุ ไสกรองอนุภาคช้ันคุณภาพ P1 P2 และ P3 หมายถึง ไสกรองที่ใชกรองอนุภาคตาม มอก. 2199



 

 

ชนิด 

 

 

ช้ันคุณภาพ 

 

กาซหรือไอ 

ท่ีใชทดสอบ 

 

ความเขมขนของกาซหรือ

ไอท่ีใชทดสอบ (ml/m3) 

(มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร) 

สภาวะการเจาะทะลุ 
 

ความเขมขนของ 

การเจาะทะลุ (ml/m3) 

 

ระยะเวลานอยท่ีสุด 

ของการเจาะทะลุ (นาที) 
 

 

A 

0 C6H12 1,000 5 20 

1 C6H12 2,000 10 70 

2 C6H12 5,000 10 35 

3 C6H12 8,000 10 65 

 

 

 

 

 

B 

0 Cl2 1,000 0.5 20 

 

1 

Cl2 1,000 0.5 20 

H2S 1,000 10 40 

HCN 1,000 10 25 

 

2 

Cl2 5,000 0.5 20 

H2S 5,000 10 40 

HCN 5,000 10 25 

 

3 

Cl2 10,000 0.5 30 

H2S 10,000 10 60 

HCN 10,000 10 35 

 

E 

1 SO2 1,000 5 20 

2 SO2 5,000 5 20 

3 SO2 10,000 5 30 

G - C6H12 50 5 15 

 

K 

1 NH3 1,000 25 50 

2 NH3 5,000 25 40 

3 NH3 10,000 25 60 
 

AX 
 

- 
CH3OCH3 500 2 50 

i-C4H10 2,500 5 50 
 

NO 
 

- 
NO 2,500 5 20 

NO2 2,500 5 20 
 

MB 
2 CH3Br 5,000 5 30 

3 CH3Br 10,000 5 30 

 

ตารางแสดงคาความจุของตัวกรอง (มอก.2382-2551)

หมายเหตุ    1. กรณีทดสอบตัวกรองชนิด NO แลวพบไนโตรเจนออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซดปะปนอยูในอากาศที่ปลอยออกมา
ความเขมขนรวมของไนโตรเจนออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซดตองไมเกิน 5 ml/m3 ที่การเจาะทะลุ

2. กรณีใชไฮโดรเจนไซยาไนดเปนกาซทีใ่ชทดสอบ และพบไซยาโนเจนปะปนในอากาศที่ปลอยออกมา ความเขมขนรวม
ของไซยาโนเจนและไฮโดรเจนไซยาไนดตองไมเกิน 10 ml/m3 ที่การเจาะทะลุ
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ชนิด 

 

 

ช้ันคุณภาพ 

 

 

ไอท่ีใชทดสอบ 

 

ความเขมขนของไอ 

ท่ีใชทดสอบ (ml/m3) 

(มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร) 

สภาวะการเจาะทะลุ 
 

ความเขมขนของ 

การเจาะทะลุ (ml/m3) 

 

ระยะเวลานอยท่ีสุด 

ของการเจาะทะลุ (นาที) 

Hg 0P1 Hg 1.0 0.05 500 

Hg P3 Hg 13.0 0.1 6,000 

 

ตารางแสดงคาความจุของตัวกรอง (มอก. 2382-2551)

 ความตานทานการหายใจเขา
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจเมือ่ประกอบ

เขากับตัวกรองแตละชัน้คุณภาพ ตองเปนดังนี้
 ชั้นคุณภาพ 0 และตัวกรองชนิด G

ตอง มีความตานทานไมเกนิ 500 พาสกลัป (50
มิลลิน้ํา) การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
กําหนด ดวยอัตราไหลตอเนื่องของอากาศ 85
 2 ลิตรตอนาที

 ชัน้คุณภาพ 1 ชัน้คุณภาพ 2 และชัน้
คุณภาพ 3 ตองมีความตานทานไมเกนิคาท่ีระบุ
ไว ในมาตรฐาน การทดสอบใหปฏิบั ติตาม
มาตรฐานกําหนด ดวยอัตราไหลตอเนื่องของ
อากาศ 30  1 ลิตรตอนาที และ 95  2 ลิตร
ตอนาที

หมายเหตุ เม่ื อทดสอบตัวกรองของ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจท่ีเปนตัวกรองคู
ทีละขาง ใหทดสอบโดยใชอัตราไหลตอเนือ่งของ
อากาศตามท่ีระบไุวเพยีงคร่ึงหนึง่ กรณตัีวกรอง
ของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจใชเปนตัวกรอง
เด่ียว ใหทดสอบโดยใชอัตราไหลตอเนื่องของ
อากาศตามท่ีระบุไว

 ความจขุองตัวกรอง
ตั วกรองต องมีสภาวะการเจาะทะลุ

(Breakthrough Conditions) ตามท่ีระบไุวจากผล
ทดสอบตามมาตรฐานกําหนด ภายใตเงื่อนไข
เม่ือทดสอบตัวกรองของอุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจท่ีเปนตัวกรองคูทีละขาง ใหทดสอบโดย
ใชอัตราไหลตอเนื่องของอากาศตามท่ีระบุไว
เพยีงคร่ึงหนึง่ กรณตัีวกรองของอุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจใชเปนตัวกรองเด่ียว ใหทดสอบ
โดยใชอัตราไหลตอเนือ่งของอากาศตามท่ีระบไุว

 ประสิทธภิาพการกรองอนภุาค
การแทรกผานของอนุภาคโซเดียมคลอไรด

ในไสกรอง ของอุปกรณปกปองทาง เดิน หายใจ
ตองเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดสําหรับไสกรอง
อนภุาค ดังนี้

 อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ครอบคร่ึงใบหนา

(1) ชั้นคุณภาพ P1 ไมเกินรอยละ 20
(2) ชัน้คุณภาพ P2 ไมเกินรอยละ 6
(3) ชัน้คุณภาพ P3 ไมเกนิรอยละ 0.05
 อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ

ครอบเต็มใบหนา
(1) ชัน้คุณภาพ P2 ไมเกินรอยละ 6
(2) ชั้นคุณภาพ P3 ไมเกินรอยละ 0.0
 ตัวกรองชนิด G และชนิด Hg-OP1

ไมเกินรอยละ 20
 ตัวกรองชนิด Hg-P3 และชนิด NO

ไมเกนิรอยละ 0.05
ท้ังนี ้การทดสอบใหปฏิบติัตามมาตรฐาน

กาํหนด
 การคายสาร (Desorption)
กาซทดสอบท่ีปลอยออกมาจากตัวกรอง

ชนิด AX และตัวกรองชนิดสารเคมีเฉพาะท่ีใช

หมายเหตุ ตัวกรองชนิด Hg ใชสําหรับโลหะปรอทเทานั้น

กรองสารอินทรียท่ีมีจดุเดือดนอยกวา 65 องศา
เซลเซียส ตองไมเกินความเขมขนการเจาะทะลุ
ตามท่ีระบุจากผลการทดสอบท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานนี้

หมายเหต ุ การทดสอบนีไ้มใชกบัตัวกรอง
ท่ีระบ ุ“ใชไดครัง้เดียว”
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