w w w.s af et y l i f e th a i l an d . co m




วัสดุ การออกแบบ และการทํา
วัสดุ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจใหทาํ จาก
วัสดุทที่ นตอสภาวะแวดลอมในการเก็บและการ
ใชงานปกติ หามใชวสั ดุเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูใ ชงานภายใตสภาวะสิง่ แวดลอมการใชงาน
และเก็บตามปกติ สวนทีส่ ัมผัสผิวหนังโดยตรง
ตองไมกอ ใหเกิดการระคายเคือง และวัสดุใชทํา
ไสกรองตองอยูในสภาพดี ไมสึกกรอน หลุดลุย
การออกแบบทีค่ รอบหนา
 ต องออกแบบให เข ากั บ รู ป หน าและ
ศีรษะ และสามารถยึดศีรษะไดเพื่อใหอุปกรณ
คงอยูใ นตําแหนงเดิมตลอดระยะเวลาปฏิบตั งิ าน
ปกติโดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ ผูส วมใสตอ งกมหนา
ลง ที่ครอบหนาแตละแบบอาจมีมากกวาหนึ่ง
คําอธิบายทัว่ ไป
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดกรอง
อนุภาคซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “อุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจ” ประกอบดวยทีค่ รอบหนาและ
ตัวกรองที่ครอบหนาอาจเปนแบบครอบครึ่งใบ
หนา แบบครอบเต็มใบหนา หรือเปนแบบคลุม
ศี รษะ ส วนตัวกรองใช กรองอนุ ภาคออกจาก
อากาศกอนการหายใจเขา มีทั้งชนิดใชแลวทิ้ง
และชนิดเปลีย่ นตัวกรอง
ชนิดใชแลวทิง้ (Disposable Respirator)
ไมจําเปนตองดูแลรักษาหลังการใชงาน และให
ทิ้ งไปเมื่ อรู สึกวามีแรงตานทานการหายใจสูง
เกินไป หรือสารดูดซับหมดสภาพ หรือเสียรูป
ทางกายภาพ หรือมีสงิ่ บงชี้วา ไมเหมาะสมทีจ่ ะ
ใชงานอีกตอไป
ชนิดเปลี่ยนตัวกรอง สามารถถอดเปลีย่ น
ตัวกรองไดในกรณีประสิทธิภาพของตัวกรองที่
ใชอยูน ั้นลดลงหรือเสือ่ มลง
ชัน้ คุณภาพ
อุ ปกรณ ปกป องทางเดิ นหายใจมี 2
แบบ ดังนี้
 แบบครอบครึง
่ ใบหนา แบงตามชั้น
ประสิทธิภาพของไสกรองเปน 3 ชัน้ คุณภาพ คือ

ชัน้ คุณภาพ P1 เปนไสกรองทีใ่ ชกรอง
อนุภาคเกิดการกระบวนการเชิงกล เชน ซิลกิ า
คริสโซไทล ฝุน ดาย ฝุน แปง ฝุน ผาย ฝุน ซีเมนต
 ชัน
้ คุณภาพ P2 เปนไสกรองทีใ่ ชกรอง
อนุภาคเกิดจากกระบวนการเชิงกลและเชิงความ
รอนจําพวกฟูม (Fume) โลหะ เชน ฟูมสังกะสี
ฟูมอะลูมิเนียม
 ชัน
้ คุณภาพ P3 เปนไสกรองทีใ่ ชกรอง
อนุ ภาคทุ กประเภทรวมทั้ งที่ เป นพิ ษ ร ายแรง
เชน เบริลเลียม นิกเกิล โครเมียม
 แบบครอบเต็มใบหนา แบงตามชั้น
ประสิทธิภาพของไสกรองเปน 2 ชัน้ คุณภาพ คือ
 ชัน
้ คุณภาพ P2
 ชัน
้ คุณภาพ P3


ขนาดเพื่อใหใชกับคนสวนใหญได
 ต อ งไม ขั ด ขวางการสนทนาสื่ อ สาร
หากมีลกั ษณะขัดขวางการสนทนาสือ่ สาร ตองมี
อุปกรณชว ยการสงตอของเสียง ไมมกี ารขัดขวาง
การมองเห็น และไมมีการรั่วของอากาศ
 ที่ ค รอบหน าแบบครอบเต็ ม ใบหน า
ตองไมพรามัวทีห่ นากากขณะใช ถามี ตองจัดให
มีทคี่ รอบจมูก (Nose Cup) หรือออกแบบอืน่ ใด
ใหประสิทธิภาพ ปองกันการพรามัวใน กรณีผใู ช
สวมใสแวนตา ตองออกแบบใหไมมีผลตอการ
รัว่ ของอากาศ
การทํา
 อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
เปลีย่ นตัวกรองได
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การถอดเปลี่ยนตัวกรอง ตัวกรองตอง
ถอดเปลีย่ นไดโดยไมตองใชเครื่องมือ และตอง
ออกแบบหรือทําสัญลักษณปอ งกันประกอบผิด
ถาออกแบบตัวกรองมาใหใชกบั ทีค่ รอบหนาทีม่ ี
ตัวกรองคู ตัวกรองนัน้ จะนําไปใชตอ กับทีค่ รอบ
หนาทีม่ ตี วั กรองเดีย่ วไมได ยกเวนอุปกรณนนั้ มี
คุณสมบัติตามขอกําหนดของอุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจแบบตัวกรองเดีย่ ว
 การบํารุงรักษา ตองสามารถถอดออก
เพื่อบํารุงรักษาและทําความสะอาดได และไมหลุด
 ลิ้ น ระบายอากาศออก [Exhalation


ตารางแสดงปริมาณการรั่วเขาของอากาศภายนอก (มอก. 2199-2547)
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ
แบบอุปกรณ
ครบครึ่งใบหนา
ครอบเต็มใบหนา

ชั้นคุณภาพ
P1
P2
P3
P2
P3

ปริมาณการรั่วเขาของอากาศภายนอก
ผลการทดสอบของแตละบุคคลที่เขารับ
การทดสอบครั้งใด ตองไมมากกวารอยละ
22.0
8.0
2.0
8.0
0.05

ตารางแสดงคาความตานทานการหายใจเขา (มอก.2199-2547)

ชั้นคุณภาพ
P1
P2
P3

คาความตานทานตอแรงดันสูงสุด (Pa)
ไสกรอง
ไสกรองพรอมหนากาก
อัตราการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ
ที่ 30±1 ลิตร/นาที (l/m) ที่ 95±2 ลิตร/นาที (l/m) ที่ 30±1 ลิตร/นาที (l/m) ที่ 95±2 ลิตร/นาที (l/m)
60
210
110
340
70
240
120
370
120
420
170
570

Valve (ถามี)] ตองไมเปดคางหลังอากาศหยุดไหล
 ความทนทานตอเปลวไฟ เมือ
่ ทดสอบ
ตามมาตรฐานกําหนดแลว ทีค่ รอบหนาตองไม
เปลีย่ นแปลงรูปทรงไมสลายตัว และไมลุกไหม
ตอหลังการทดสอบ
 อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ใชแลวทิง้
 สายรัดศีรษะและแถบโลหะที่ ใช ปรับ
ความกระชับซึ่งตั้งอยูบนดั้งจมูก (ถามี) ตอง
ยึดแนนกับไสกรองอนุภาค
 ลิน
้ ระบายอากาศออก (ถามี) ตองไม
เปดคางหลังอากาศหยุดไหล
คุณลักษณะทีต่ อ งการ
 คุณลักษณะทัว
่ ไป
อุ ปกรณปกป องทางเดิ นหายใจต องไม
เปรอะเปอ นมีผวิ เรียบสม่าํ เสมอและไมมขี อบคม

คุณสมบัตกิ ารใชงาน
 ความพอดีกับใบหนา
เมือ่ ประกอบเขากับสวนประกอบอืน่ เชน
ตัวกรอง อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตองให
การปกปองอยางเพียงพอ โดยแนบสนิทกับใบ
หนา (Facial Seal) ปริมาณการรัว่ เขาของอากาศ
ภายนอกตองเปนไปตามที่ กําหนด (ดูตาราง
แสดงปริมาณการรัว่ เขาของอากาศภายนอก)
 คารบอนไดออกไซดสะสม (Accumulated
Carbon dioxide)
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบครอบ
เต็มใบหนาตองมีปริมาณคารบอนไดออกไซด
ในชองหายใจไดไมเกินรอยละ 1 โดยปริมาตร
 การรั่วของลิน
้ ระบายอากาศออก
เมื่อทดสอบดวยอากาศที่ความดันคงที่
250 พาสคัล การรัว่ ของลิ้นระบายอากาศออก


ตองไมเกิน 30 มิลลิลติ รตอนาที ทัง้ นี้ ระหวาง
การทดสอบ ลิ้นระบายอากาศออกกับฐานยึด
ตองไมมีความชื้น
 ความตานทานการหายใจออก
เมือ่ ทดสอบดวยอากาศไหลตอเนือ่ ง (85
 2 ลิตรตอนาที) ความตานทานการหายใจออก
เมือ่ เทียบกับความดันสถิต (Static Pressure)
ในทีค่ รอบหนา ตองไมเกิน
 200 พาสคัล สําหรับทีค
่ รอบหนาแบบ
ครอบเต็มใบหนา และ
 120 พาสคัล สําหรับทีค
่ รอบหนาแบบ
ครอบครึ่งใบหนา
 ความตานทานการหายใจเขา
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตองมีคา
ความตานทานการหายใจเขาไมเกินคาทีก่ าํ หนด
(ดูตารางแสดงคาความตานทานการหายใจเขา)
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การยึดแนนของสวนประกอบ
สวนประกอบตางๆ เมื่อนํามาประกอบ
ตามข อบ งชี้ ของผู ผลิ ตแล วต องยึ ดแน นกั บที่
ครอบหนา เมือ่ สวมใสกระชับแลวใหปฏิบตั ดิ งั นี้
 ฐานยึ ด ตั วกรอง ฐานยึ ด ลิ้ น ระบาย
อากาศออก ไดอะแฟรมสงผานเสียงเพือ่ ชวยการ
สนทนา (Speech Diaphragm) และลิน้ ควบคุม
การจายอากาศ ตองทนแรงดึงรอบแกนได 50
นิวตัน ไมตา่ํ กวา 10 วินาที และในกรณีของลิน้
ระบายอากาศออกของอุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจแบบใชแลวทิง้ ตองทนแรงดึงรอบแกนได
10 นิวตัน ไมต่ํากวา 10 วินาที
 สายรัดศีรษะแตละเสนและหัวเข็มขัด
ปรับขนาดของทีครอบหนา แบบครอบเต็มใบ
หนาและแบบครอบครึ่งใบหนา ตองทนแรงดึง
รอบแกนได 150 นิวตัน และ10 นิวตัน ตาม
ลําดับ ไมต่ํากวา 10 วินาที
 การเสื่ อมสภาพเมื่อใชงานอยางหนัก
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตองไมมี
การเสื่ อมสภาพที่ สังเกตเห็นไดจากการตรวจ
พินจิ และเมือ่ นําไปทดสอบ ความตานทานการ
หายใจเขาและประสิทธิภาพการกรองแลว ตอง
ผานตามขอกําหนด
 ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
 การแทรกผ า นของอนุ ภ าคโซเดี ย ม
คลอไรดของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ครอบครึง่ ใบหนาจะตองไมเกินเกณฑที่กาํ หนด
ดังตอไปนี้
(1) ชั้นคุณภาพ P1 ไมเกินรอยละ 20
(2) ชัน้ คุณภาพ P2 ไมเกินรอยละ 6
(3) ชัน้ คุณภาพ P3 ไมเกินรอยละ 0.05
 การแทรกผ า นของอนุ ภ าคโซเดี ย ม
คลอไรดของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ครอบเต็มใบหนาจะตองไมเกินเกณฑทกี่ าํ หนด
ดังตอไปนี้
(1) ชัน้ คุณภาพ P2 ไมเกินรอยละ 6
(2) ชัน้ คุณภาพ P3 ไมเกินรอยละ 0.05


คําอธิบายทัว่ ไป
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจชนิดกรอง
อนุภาคดูดซับกาซและไอในขณะเดียวกัน ซึ่ ง
ตอไปนี้จะเรียกวา “อุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจ” เปนอุปกรณทรี่ วมตัวกรองไวในตัวเพือ่
ใชกรองอนุภาค และดูดซับกาซและไอในขณะ
เดียวกัน โดยตัวกรองอาจรวมเปนชิน้ เดียวหรือ
หลายชิ้นประกอบเปนหนวยกันก็ได มีทั้งชนิด
ใชแลวทิ้งและชนิดเปลี่ยนตัวกรอง
ชนิดใชแลวทิง้ (Disposable Respirator)
ไมจําเปนตองดูแลรักษาหลังการใชงาน และให
ทิ้ งไปเมื่ อรู สึกวามีแรงตานทานการหายใจสูง
เกินไป หรือสารดูดซับหมดสภาพ หรือเสียรูป
ทางกายภาพ หรือมีสงิ่ บงชี้วา ไมเหมาะสมทีจ่ ะ
ใชงานอีกตอไป

ชนิดเปลี่ยนตัวกรอง สามารถถอดเปลีย่ น
ตัวกรองไดในกรณีประสิทธิภาพของตัวกรองที่
ใชอยูนั้นลดลงหรือเสื่อมลง โดยมี 2 แบบคือ
แบบครอบครึง่ ใบหนาและแบบครอบเต็มใบหนา
ชนิดและชัน้ คุณภาพ
ชนิดตัวกรอง
ตัวกรองแบงตามชนิดกาซและไอทีด่ ดู ซับ
เปน 10 ชนิด คือ
 ชนิด A เปนตัวกรองที่ ใชดูดซั บกาซ
และไอจากสารอินทรียที่มีจุดเดือดสูงกวา 65
องศาเซลเซียส
 ชนิด B เปนตัวกรองที่ ใชดูดซับกาซ
และไอจากสารอนิ นทรี ย ทั้ ง นี้ ไม รวมก าซ
คารบอนมอนอกไซด
 ชนิด E เปนตัวกรองที่ ใชดูดซั บกาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด รวมทัง้ กาซและไอจากกรด
 ชนิด G เปนตั วกรองที่ ใชดูดซั บสาร
ประกอบอินทรียที่มีความดันไอนอยกวา 1.3
พาสคัลทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 25 องศาเซลเซียส โดยตองใช
รวมกับตัวกรองทีใ่ ชกรองอนุภาคชัน้ คุณภาพ P1
 ชนิด K เปนตัวกรองที่ ใชดูดซับกาซ
แอมโมเนียและอนุพนั ธแอมโมเนียของสารอินทรีย
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ชนิด AX เปนตัวกรองที่ใชดูดซับสาร
อินทรียท มี่ จี ดุ เดือดนอยกวา 65 องศาเซลเซียส
 ชนิด NO เปนตัวกรองใชดูดซับออกไซด
ของไนโตรเจน
 ชนิด Hg เปนตัวกรองใชดูดซับไอปรอท
 ชนิด Mb เปนตัวกรองใชดูดซับไอของ
เมธิลโบรไมด
 ชนิดสารเคมีเฉพาะ เปนตัวกรองใชดด
ู
ซับกาซและไอของสารเคมีนอกเหนือจากชนิด
ทีร่ ะบุไวขา งตน ตัวกรองชนิดนีต้ องระบุชื่อกาซ
และไอทีส่ ามารถดูดซับได และอาจรวมตัวกรอง
อนุภาคเขาไปดวย
ชัน้ คุณภาพตัวกรอง
 ตัวกรองแบงตามประสิทธิภาพการดูด
ซับเปน 4 ชัน้ คุณภาพ คือ
 ขัน
้ คุณภาพ 0 ตัวกรองมีประสิทธิภาพ
การดูดซับต่าํ
 ขัน
้ คุณภาพ 1 ตัวกรองมีประสิทธิภาพ
การดูดซับต่าํ ถึงปานกลาง
 ขัน
้ คุณภาพ 2 ตัวกรองมีประสิทธิภาพ
การดูดซับปานกลาง
 ขัน
้ คุณภาพ 3 ตัวกรองมีประสิทธิภาพ
การดูดซับสูง
 ไส ก รองแบ ง ตามประสิ ท ธิ ภ าพการ
กรองเปน 4 ชัน้ คุณภาพ คือ
 ชัน
้ คุณภาพ P1ไสกรองใชกรองอนุภาค
ที่เกิดการกระบวนการเชิงกล เชน คริสโซไทล
ซิลกิ า ฝุน ดาย ฝุน แปง ฝุน ผาย และฝุน ซีเมนต
 ชัน
้ คุณภาพ P2 ไสกรองใชกรองอนุภาค
ทีเ่ กิดจากกระบวนการเชิงกลและเชิงความรอน
จําพวกฟูม (Fume) โลหะ อาทิเชน ฟูมสังกะสี


ฟูมอะลูมิเนียม
 ชัน
้ คุณภาพ P3 ไสกรองใชกรองอนุภาค
ทุกประเภทรวมทั้งที่เปนพิษรายแรง อาทิเชน
เบริลเลียม นิกเกิล โครเมียม
วัสดุ การออกแบบ และการทํา
วัสดุ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจใหทาํ จาก
วัสดุทที่ นตอสภาวะแวดลอมในการเก็บและการ
ใชงานปกติ หามใชวสั ดุเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูใ ชงานภายใตสภาวะแวดลอมของการเก็บ

และการใชงานปกติ สวนทีส่ มั ผัสผิวหนังโดยตรง
ตองไมกอ ใหเกิดการระคายเคือง และวัสดุใชทํา
ตัวกรองตองอยูในสภาพดี ไมสึกกรอน หลุดลุย
การออกแบบทีค่ รอบหนา
 ต องออกแบบให เข ากั บ รู ป หน าและ
ศีรษะ และสามารถยึดศีรษะไดเพื่อใหอุปกรณ
คงอยู ในตําแหน งเดิ มตลอดระยะเวลาปฏิ บัติ
งานปกติ ที่ครอบหนาแตละแบบอาจมีมากกวา
หนึง่ ขนาดเพื่อใหใชกบั คนสวนใหญได
 ต อ งไม ขั ด ขวางการสนทนาสื่ อ สาร
หากมีลกั ษณะขัดขวางการสนทนาสือ่ สาร ตองมี
อุปกรณชวยการสงตอของเสียงทีไ่ มมกี ารขัดขวาง
การมองเห็น และไมมีการรัว่ เขาของอากาศ ใน
พืน้ ทีม่ คี วามเสีย่ งตอการลุกไหมหรือการระเบิด
อุปกรณนั้ นตองเปนชนิดที่ ไมกอใหเกิดความ
เสี่ยงตอการลุกไหมหรือการระเบิด
 ที่ ค รอบหน าแบบครอบเต็ ม ใบหน า
ตองไมพรามัวที่หนากากขณะใช ถามีตองจัด
ใหมที คี่ รอบจมูก (Nose Cup) หรือออกแบบอืน่
ใดใหประสิทธิภาพปองกันการพรามัว ในกรณี
ผูใชสวมใสแวนตา ตองออกแบบใหไมมีผลตอ
การรัว่ เขาของอากาศ
การทํา
 อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
เปลีย่ นตัวกรอง
 การถอดเปลี่ยนตัวกรอง ตัวกรองตอง
ถอดเปลีย่ นไดโดยไมตองใชเครื่องมือ และตอง
ออกแบบหรือทําสัญลักษณเพือ่ ปองกันประกอบ
ผิด ถาออกแบบตัวกรองใหใชกบั ทีค่ รอบหนาทีม่ ี
ตัวกรองคู ตัวกรองนัน้ จะนําไปใชตอ กับทีค่ รอบ
หนามีตวั กรองเดีย่ วไมได ยกเวน อุปกรณนนั้ มี
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Combination Cartridge/Filters

คุณสมบัตติ ามขอกําหนดของอุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจแบบตัวกรองเดีย่ ว
 การบํารุงรักษา ตองสามารถถอดออก
เพือ่ การบํารุงรักษาและทําความสะอาดได และ
ไมหลุด
 ลิ้ น ระบายอากาศออก [Exhalation
Valve (ถามี)] ตองไมเปดคางหลังอากาศหยุดไหล
 ความทนทานตอเปลวไฟ เมือ
่ ทดสอบ
ตามมาตรฐานกําหนดแลว ทีค่ รอบหนาตองไม
เปลี่ยนแปลงรูปทรง ไมสลายตัว และไมลุกไหมตอ
 อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบ
ใชแลวทิง้
 สายรัดศีรษะและแถบโลหะที่ ใช ปรับ
ความกระชับซึง่ ตัง้ อยูบ นดัง้ จมูก (ถามี) ตองยึด
แนนกับไสกรองอนุภาค
 ลิน
้ ระบายอากาศออก (ถามี) ตองไม
เปดคางหลังอากาศหยุดไหล
การใชงาน
 ความพอดีกบ
ั ใบหนา
เมือ่ ประกอบเขากับสวนประกอบอืน่ เชน
5

ตัวกรอง อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตอง
แนบสนิทกับใบหนา (Facial Seal) ปริมาณการ
รัว่ เขาของอากาศภายนอกของแตละบุคคลทีเ่ ขา
รับการทดสอบตองไมเกินปริมาณทีก่ ําหนด (ดู
ตารางแสดงปริมาณการรัว่ เขาของอากาศภายนอก)
 อุ ป กรณ ปกป องทางเดิ นหายใจแบบ
ครอบครึง่ ใบหนาตองเปนไปตามไสกรองอนุภาค
ชัน้ คุณภาพสูงสุดของผูท ําตาม มอก. 2199
 อุ ป กรณ ปกป องทางเดิ นหายใจแบบ
ครอบเต็มใบหนาตองเปนไปตามไสกรองอนุภาค
ชัน้ คุณภาพ P3
 คารบอนไดออกไซดสะสม (Accumulated
Carbon dioxide)
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจแบบครอบ
เต็มใบหนา ตองมีปริมาณคารบอนไดออกไซด
ในชองหายใจไดไมเกินรอยละ 1 โดยปริมาตร
 การรัว
่ ของลิน้ ระบายอากาศออก
เมื่อทดสอบดวยอากาศที่ความดันคงที่
250 พาสคัล การรัว่ ของลิ้นระบายอากาศออก
ตองไมเกิน 30 มิลลิลติ รตอนาที ทัง้ นี้ ระหวาง
การทดสอบ ลิ้นระบายอากาศออกกับฐานยึด
ตองไมมีความชื้น
 ความตานทานการหายใจออก
เมือ่ ทดสอบดวยอากาศไหลตอเนือ่ ง (85
 2 ลิตรตอนาที) ความตานทานการหายใจออก

ตารางแสดงปริมาณการรั่วเขาของอากาศภายนอก (มอก.2382-2551)
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ
แบบอุปกรณ
ครบครึ่งใบหนา
ครอบเต็มใบหนา

ชั้นคุณภาพ
P1
P2
P3
P2
P3

ปริมาณการรั่วเขาของอากาศภายนอก
ผลการทดสอบของแตละบุคคลที่เขารับ
การทดสอบครั้งใด ตองไมมากกวารอยละ
22.0
8.0
2.0
8.0
0.05
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ตารางแสดงคาความตานทานการหายใจเขาสูงสุด (มอก. 2382-2551)
ชนิด
ABEK
ชั้นคุณภาพ
11-P1
1-P2
1-P3
22-P1
2-P2
2-P3
33-P1
3-P2
3-P3
ชนิดพิเศษ
NO-P3
Hg-P3
AX
AX -P1
AX -P2
AX -P3

คาความตานทานสูงสุด (Pa)
เฉพาะตัวกรอง
อุปกรณที่ประกอบเขากับตัวกรองแลว
อัตราการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ อัตราการไหลของอากาศ
ที่ 30±1 ลิตร/นาที (l/m) ที่ 95±2 ลิตร/นาที (l/m) ที่ 30±1 ลิตร/นาที (l/m) ที่ 95±2 ลิตร/นาที (l/m)
100
400
150
530
160
610
210
740
170
640
220
770
220
820
270
950
140
560
190
690
200
770
250
900
210
800
260
930
260
980
310
1,130
160
640
210
790
220
850
280
1,000
230
880
280
1,030
280
1,060
330
1,210
260
260
140
200
210
260

980
980
560
770
800
980

310
310
190
250
260
310

1,130
1,130
690
900
930
1,130

หมายเหตุ ไสกรองอนุภาคชั้นคุณภาพ P1 P2 และ P3 หมายถึง ไสกรองที่ใชกรองอนุภาคตาม มอก. 2199

เมือ่ เทียบกับความดันสถิต (Static Pressure)
ในทีค่ รอบหนา ตองไมเกิน
 200 พาสคัล สําหรับทีค
่ รอบหนาแบบ
ครอบเต็มใบหนา และ
 120 พาสคัล สําหรับทีค
่ รอบหนาแบบ
ครอบครึ่งใบหนา
 การยึดแนนของสวนประกอบ
สวนประกอบตางๆ เมื่อนํามาประกอบ
ตามคูม อื ของผูท าํ แลวตองยึดแนนกับทีค่ รอบหนา โดย
 ฐานยึ ด ไส ก รอง ฐานยึ ด ลิ้ น ระบาย
อากาศออกไดอะแฟรมสงผานเสียงเพือ่ ชวยการ
สนทนา (Speech Diaphragm) และลิน้ ควบคุม
การจายอากาศ ตองทนแรงดึงรอบแกนได 50

นิวตัน ไมตา่ํ กวา 10 วินาที และในกรณีของลิน้
ระบายอากาศออกของอุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจแบบใชแลวทิง้ ตองทนแรงดึงรอบแกนได
10 นิวตัน ไมต่ํากวา 10 วินาที
 สายรัดศีรษะแตละเสนและหัวเข็มขัด
ปรับขนาดของทีค่ รอบหนาแบบครอบเต็มใบหนา
และแบบครอบครึ่งใบหนา ตองทนแรงดึงรอบ
แกนได 150 นิวตัน และ 10 นิวตัน ตามลําดับ
 คุณสมบัตก
ิ ารใชงาน
ไมต่ํากวา 10 วินาที
 ความทนตอการใชงาน
คุณลักษณะทีต่ อ งการ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจตองไมเสือ่ ม
 คุณลักษณะทัว
่ ไป
สภาพทีเ่ ห็นไดจากการตรวจพินจิ และเมือ่ นําไป
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจ ตองไม ทดสอบความตานทานการหายใจเขาและความจุ
เปรอะเปอ นมีผวิ เรียบสม่าํ เสมอและไมมขี อบคม ของตัวกรองแลวตองเปนไปตามทีก่ ําหนด
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ตารางแสดงคาความจุของตัวกรอง (มอก.2382-2551)
ชนิด

A

ชั้นคุณภาพ
0
1
2
3
0
1

B

2

3

E
G
K

1
2
3
1
2
3

AX

-

NO

-

MB

2
3

กาซหรือไอ
ที่ใชทดสอบ
C6H12
C6H12
C6H12
C6H12
Cl2
Cl2
H2S
HCN
Cl2
H2S
HCN
Cl2
H2S
HCN
SO2
SO2
SO2
C6H12
NH3
NH3
NH3
CH3OCH3
i-C4H10
NO
NO2
CH3Br
CH3Br

ความเขมขนของกาซหรือ
ไอที่ใชทดสอบ (ml/m3)
(มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร)
1,000
2,000
5,000
8,000
1,000
1,000
1,000
1,000
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
10,000
1,000
5,000
10,000
50
1,000
5,000
10,000
500
2,500
2,500
2,500
5,000
10,000

สภาวะการเจาะทะลุ
ความเขมขนของ
การเจาะทะลุ (ml/m3)
5
10
10
10
0.5
0.5
10
10
0.5
10
10
0.5
10
10
5
5
5
5
25
25
25
2
5
5
5
5
5

ระยะเวลานอยที่สุด
ของการเจาะทะลุ (นาที)
20
70
35
65
20
20
40
25
20
40
25
30
60
35
20
20
30
15
50
40
60
50
50
20
20
30
30

หมายเหตุ 1. กรณีทดสอบตัวกรองชนิด NO แลวพบไนโตรเจนออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซดปะปนอยูใ นอากาศที่ปลอยออกมา
ความเขมขนรวมของไนโตรเจนออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซดตองไมเกิน 5 ml/m3 ที่การเจาะทะลุ
2. กรณีใชไฮโดรเจนไซยาไนดเปนกาซทีใ่ ชทดสอบ และพบไซยาโนเจนปะปนในอากาศที่ปลอยออกมา ความเขมขนรวม
ของไซยาโนเจนและไฮโดรเจนไซยาไนดตองไมเกิน 10 ml/m3 ที่การเจาะทะลุ
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ตารางแสดงคาความจุของตัวกรอง (มอก. 2382-2551)
ชนิด

ชั้นคุณภาพ

ไอที่ใชทดสอบ

Hg
Hg

0P1
P3

Hg
Hg

ความเขมขนของไอ
ที่ใชทดสอบ (ml/m3)
(มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร)
1.0
13.0

สภาวะการเจาะทะลุ
ความเขมขนของ
การเจาะทะลุ (ml/m3)
0.05
0.1

ระยะเวลานอยที่สุด
ของการเจาะทะลุ (นาที)
500
6,000

หมายเหตุ ตัวกรองชนิด Hg ใชสําหรับโลหะปรอทเทานั้น

ความตานทานการหายใจเขา
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจเมือ่ ประกอบ
เขากับตัวกรองแตละชัน้ คุณภาพ ตองเปนดังนี้
 ชั้ นคุ ณภาพ 0 และตั วกรองชนิ ด G
ตอง มีความตานทานไมเกิน 500 พาสกัลป (50
มิลลิน้ํา) การทดสอบใหปฏิบัติตามมาตรฐาน
กําหนด ดวยอัตราไหลตอเนื่องของอากาศ 85
 2 ลิตรตอนาที
 ชัน
้ คุณภาพ 1 ชัน้ คุณภาพ 2 และชัน้
คุณภาพ 3 ตองมีความตานทานไมเกินคาทีร่ ะบุ
ไว ใ นมาตรฐาน การทดสอบให ป ฏิ บั ติ ตาม
มาตรฐานกําหนด ดวยอัตราไหลตอเนื่องของ
อากาศ 30  1 ลิตรตอนาที และ 95  2 ลิตร
ตอนาที
หมายเหตุ เมื่ อทดสอบตั วกรองของ
อุปกรณปกปองทางเดินหายใจที่เปนตัวกรองคู
ทีละขาง ใหทดสอบโดยใชอตั ราไหลตอเนือ่ งของ
อากาศตามทีร่ ะบุไวเพียงครึง่ หนึง่ กรณีตวั กรอง
ของอุปกรณปกปองทางเดินหายใจใชเปนตัวกรอง
เดี่ยว ใหทดสอบโดยใชอัตราไหลตอเนื่องของ
อากาศตามทีร่ ะบุไว
 ความจุของตัวกรอง
ตั วกรองต องมี สภาวะการเจาะทะลุ
(Breakthrough Conditions) ตามทีร่ ะบุไวจากผล
ทดสอบตามมาตรฐานกําหนด ภายใตเงื่อนไข
เมือ่ ทดสอบตัวกรองของอุปกรณปกปองทางเดิน
หายใจที่เปนตัวกรองคูทลี ะขาง ใหทดสอบโดย
ใชอัตราไหลตอเนื่ องของอากาศตามที่ ระบุไว
เพียงครึง่ หนึง่ กรณีตวั กรองของอุปกรณปกปอง
ทางเดินหายใจใชเปนตัวกรองเดีย่ ว ใหทดสอบ
โดยใชอตั ราไหลตอเนือ่ งของอากาศตามทีร่ ะบุไว
 ประสิทธิภาพการกรองอนุภาค
การแทรกผานของอนุภาคโซเดียมคลอไรด
ในไสกรอง ของอุปกรณปกปองทาง เดิน หายใจ
ตองเปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนดสําหรับไสกรอง
อนุภาค ดังนี้


อุปกรณ ปกปองทางเดิ นหายใจแบบ
ครอบครึ่งใบหนา
(1) ชั้นคุณภาพ P1 ไมเกินรอยละ 20
(2) ชัน้ คุณภาพ P2 ไมเกินรอยละ 6
(3) ชัน้ คุณภาพ P3 ไมเกินรอยละ 0.05
 อุ ป กรณ ปกป อ งทางเดิ นหายใจแบบ
ครอบเต็มใบหนา
(1) ชัน้ คุณภาพ P2 ไมเกินรอยละ 6
(2) ชั้นคุณภาพ P3 ไมเกินรอยละ 0.0
 ตั วกรองชนิ ด G และชนิ ด Hg-OP1
ไมเกินรอยละ 20
 ตั วกรองชนิ ด Hg-P3 และชนิ ด NO
ไมเกินรอยละ 0.05
ทัง้ นี้ การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
กําหนด
 การคายสาร (Desorption)
กาซทดสอบทีป่ ลอยออกมาจากตัวกรอง
ชนิด AX และตัวกรองชนิดสารเคมีเฉพาะที่ใช


กรองสารอินทรียท มี่ จี ดุ เดือดนอยกวา 65 องศา
เซลเซียส ตองไมเกินความเขมขนการเจาะทะลุ
ตามที่ ระบุ จากผลการทดสอบที่ กําหนดไว ใน
มาตรฐานนี้
หมายเหตุ การทดสอบนีไ้ มใชกบั ตัวกรอง
ทีร่ ะบุ “ใชไดครัง้ เดียว”
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