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การทําโครงการปกปองดวงตาและใบหนาในสถานประกอบการจะชวยเพิ่มโอกาสใหลูกจางใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลไดอยางถูกตอง
Source: Getting Eye and Face Protection Right by Jerry Laws, Dec 01, 2018; https://ohsonline.com/Articles/2018/12/01/Getting-Eye-and-Face-Protection-Right.aspx

การปกปองการมองเห็นเปนเรื่องสําคัญ
สําหรับคนงานภาคอุตสาหกรรมตางๆ ตัง้ แตการ
กอสราง การผลิต ไปจนถึงคลังสินคา การขนสง
การดูแลสุขภาพ การเดินเรือ การสํารวจภูมิประเทศ การกีฬาอาชีพ ฯลฯ มาตรฐานปองกัน
ดวงตาและใบหนา OSHA 29 CFR 1910.133
กําหนดชวงเวลาทีล่ กู จางตองสวมใสอปุ กรณปอ งกัน
ไดแก เมือ่ ดวงตาและใบหนาของลูกจางเผชิญกับ
อันตราย เชน วัตถุทพี่ งุ ในอากาศ โลหะหลอมเหลว
สารเคมีเหลว กรดหรือดาง ไอสารเคมีหรือแกส
หรือแสงที่มแี นวโนมเปนอันตราย นายจางตอง
จัดหาอุปกรณปอ งกันแกลกู จางทีม่ ีโอกาสไดรบั
บาดเจ็บทีด่ วงตาระหวางการทํางาน หากวิธกี าร
ปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยหรือมาตรการควบคุมทาง
วิศวกรรมไมสามารถลดความเสีย่ งทีจ่ ะไดรบั การ
บาดเจ็บลงได

ทัง้ นี้ ลูกจางตองไดรบั การฝกอบรมกอน
การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล โดยการฝก
อบรมทีจ่ ดั ใหกบั ลูกจางทีใ่ ชอปุ กรณปอ งกันดวง
ตาและใบหนา สํานักบริหารความปลอดภัยและ
สุขภาพในการทํางาน (OSHA) ระบุใหสามารถ
เรียนรูแ ละทําความเขาใจได รวมทัง้ ใหทาํ ซ้าํ ปละ
ครัง้ โดยขัน้ ต่าํ ตองประกอบดวยประเด็นตอไปนี้
 ความจําเปนของอุปกรณปอ
 งกันดวงตา
และใบหนา
 ทําไมความไมกระชับของอุปกรณ การ
ใชและการซอมบํารุงที่ไมเหมาะสมจึงมีผลตอ
ระดับการปองกันของอุปกรณ
 ขอจํากัดและความสามารถของอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล
 วิธต
ี รวจสอบ สวมใส และถอดอุปกรณ
ปองกนสวนบุคคล

การซอมบํารุงและการจัดเก็บ
 ระบุสญ
ั ญาณและอาการทางสุขภาพที่
อาจทําใหอปุ กรณ “ปองกันไดอยางจํากัด” หรือ
“ปองกันไมไดผล”
การจัดทําโครงการป องกั นดวงตาและ
ใบหนาเปนเรือ่ งทีค่ วรกระทําเพราะเปนวิธหี นึง่
ในการเพิ่มโอกาสใหลูกจางใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลไดอยางถูกตอง แตมันอาจไมไดเปน
เชนนัน้ เสมอไป เพราะยังมีคนบาดเจ็บทีด่ วงตา
วันละหลายพันคนในสหรัฐอเมริกา ซึง่ 90% ของ
การบาดเจ็บดังกลาวเปนเรือ่ งสามารถปองกันได
(รายงานจากมูลนิธิ Prevent Blindness) และ
สวนใหญของการบาดเจ็บไมไดเกิดจากการทํางาน
แตตวั เลขการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ในสถานทีท่ าํ งาน
ยังนับวายังอยูในอัตราสูง จากตัวเลขของสํานัก
สถิตแิ รงงาน (Bureau of Labor Statistics) ในป
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2014 มีการบาดเจ็บที่ดวงตาจากการทํางาน
20,910 ราย และมี ก ารบาดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะ
68,940 ราย ในภาคอุตสาหกรรมเอกชน โดย
ในปเดียวกัน 3,530 รายของผูไดรับบาดเจ็บ
ทีต่ าอยูใ นอุตสาหกรรมกอสราง 4,900 รายอยู
ในภาคการผลิต และ 1,150 รายอยูใ นภาคการ
ขนสงและคลังสินคา
การป อ งกั น ดวงตาจากยาฆ า แมลง
และสารเคมีชนิดอืน่ ๆ
เมื่อเดือนตุลาคม ป 2018 ที่ผานมา
สํานักงาน OSHA ในรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมรืกา
ปรับปรุงคูมือการเลือกและการใชงานอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลในการทํางานที่ มีการใชยา
ฆาแมลง คูม อื ดังกลาวครอบคลุมถึงการปองกัน
การมองเห็ น การป องกั นระบบหายใจ การ
แตงกาย การปองกันมือ และอุปกรณปอ งกันเทา
“ในการเลือกซือ้ อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
สําหรับตัวคุณเองหรือลูกจางของคุณทีม่ กี ารใชยา
ฆาแมลง ปายยาฆาแมลงคือแหลงขอมูลหลักของ
คุณ” คูม อื ระบุ “ไมเหมือนกับปายบนผลิตภัณฑ
อืน่ ปายยาฆาแมลงเปนกฎหมายบังคับ หรืออีก
นัยหนึง่ ปายยาฆาแมลงคือกฎหมาย สํานักงาน
สิง่ แวดลอมสหรัฐฯ (EPA) เปนผูค วบคุมขอกําหนด
การทําปายบนผลิตภัณฑยาฆาแมลง โดยผูผ ลิต
ตองแนะนําการใชอปุ กรณสว นบุคคลแกผใู ชเพือ่
ให มั่ นใจในความปลอดภั ยเมื่ อทําการถายเท
บรรจุ ฉีดพน ฯลฯ ยาฆาแมลง”
เอกสารแนะนําดังกลาวตองระบุใหลกู จาง
ตองสวมใสอุปกรณปองกันตาที่เหมาะสม ดังนี้
 แวนตานิรภัย (Safety Glasses) ที่มี
สวนปองกันคิ้ว สวนของใบหนา และขมับ
 กระบังหนา (Faceshield) ที่ครอบตา
(Goggles) หรือหนากากหายใจชนิดเต็มหนา
(Full-face Respirator)

ที่ครอบตา ครอบเต็มตาปองกันสาร
เคมีกระฉอกเขาตา
 หนากากหายใจชนิดเต็มหนา ปองกัน
ใบหนาทั้งหมดและระบบหายใจ แตตองแนใจ
วาอุปกรณกระชับและแนน
ทัง้ นี้ คูม อื ไดกาํ หนดวาอุปกรณปอ งกันตา
ตองตรงกับหรือเหนือกวาขอกําหนดการตานทาน
แรงกระแทกตามมาตรฐานของสถาบันมาตรฐาน
แหงชาติสหรัฐฯ (ANSI Z87.1) ฉบับปจจุบัน
“โพลีคารบอเนตน้าํ หนักเบาและใหความแข็งแกรง
ในการตานทานการกระแทกและปองกันสารเคมี
กระฉอก ทัง้ นี้ ไมอนุญาตใหใชแวนตานิรภัยทีม่ ี


กระบังดานขางในงานพนยาฆาแมลง แตใหใช
ที่ครอบตาลักษณะพิเศษที่สวมทับแวนสายตา
ได ในกรณีสวมหนากากหายใจกับทีค่ รอบตา ที่
ครอบตาตองไมไปขีดขวางความกระชับแนนของ
หนากาก หากเปนหนากากหายใจชนิดครึง่ หนา
ใหใชที่ครอบตาชนิดออกแบบใหสวมใสกระชับ
แนนบริเวณเหนือทีค่ รอบจมูกของหนากากนัน้ ”
เนือ้ หาของคูม อื อธิบายัดเจนวา การสัมผัส
กับสารเคมีเปนสาเหตุของการบาดเจ็บทีด่ วงตา
และใบหนา ทีค่ รอบตาสามารถปองกันการสัมผัส
กับสารเคมีไดดี ประเด็นทีม่ คี วามสําคัญเชนกัน
คือ เมื่อทํางานกับสารกัดกรอนที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ ลูกจางตองรู ทีล่ า งตาฉุกเฉินตัง้ อยูท ไี่ หน
และเขาไปถึงขณะทีต่ ามองเห็นไมชัดไดอยางไร
ขอกําหนดนีอ้ ยูใ นมาตรฐานการบริการการแพทย
29 CFR 1910.151 “ทีซ่ งึ่ ดวงตาหรือรางกายของ
บุคคลใดอาจจะสัมผัสสารกัดกรอนที่ทําใหเกิด
การบาดเจ็บจะตองจัดใหมอี ปุ กรณชาํ ระลางหรือ
ฉีดลางดวงตาและรางกายภายในทีท่ าํ งานสําหรับ
ใชงานฉุกเฉินไดทันที ทั้งนี้ มาตรฐานอุปกรณ
ชําระลางฉุกเฉินคือ ANSI/ISEA Z358.1-2014,
American National Standard for Emergency
Eyewash and Shower Equipment”
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ทัศนวิสยั ดีนาํ มาซึง่ ความปลอดภัยบน
ทองถนน
เอสซีลอร (Essilor) ผูผ ลิตแวนตาชัน้ นํา
ประกาศย้ําถึงสิ่งที่เรียกวา “ความเชื่อมโยงที่มี
ความสํา คั ญ ระหว า งทั ศ นวิ สั ย ที่ ดี กั บ ความ
ปลอดภัยบนถนน” โดยทําการรณรงคไปทัว่ โลก
เพือ่ เตือนใหคนเดินเทา ผูใ ชจกั รยาน และผูข บั ขี่
ยวดยานปฏิบตั ติ ามแนวทางความปลอดภัยดังนี้
 ตรวจสายตาเปนประจํา
 สวมแวนตาที่เหมาะสม
 ปกปองสายจากแสงจา
ผูผ ลิตแวนตารายนี้ เนนวา “สายตาเปน
ประสาทสัมผัสสําคัญที่สุดเมื่อตองตัดสินใจทํา
สิ่ งใดๆ ขณะอยู บนถนน แมว ามันยั งคงเป น
ความไมเขาใจกันในหลายสวนของโลกก็ตาม”
ทั่วโลก มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
1.25 ลานคนในแตละป และมีผูไดรับบาดเจ็บ
ไมสาหัส 20 ถึง 50 ลานคนตอป (อางอิงตัวเลข
จากองคการอนามัยโลก) โดยกวา 90% ของผู
เสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจราจรเกิดขึน้ ในประเทศทีม่ ี
รายไดต่ําและรายไดปานกลาง สํานักบริหาร
ความปลอดภัยการจราจรทางหลวงแหงชาติสหรัฐฯ
(National Highway Traffic Safety Administration) แถลงการณเมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม ป 2018
ทีผ่ า นมาวาอัตราการตายบนทางหลวงในสหรัฐฯ
ลดลงในป 2017 หลังจากมีการเพิม่ สูงขึน้ สองป
ติดตอกัน “ความปลอดภัยมีความสําคัญเปน
อันดับแรก” อีเลน เชา (Secretary Elaine Chao)
เลขานุการกระทรวงการขนส งสหรั ฐฯ กล าว
“เปนขาวดีทมี่ ผี เู สียชีวติ ลดลง หลังจากกอนหนา
นัน้ มีอตั ราเพิม่ ขึน้ สองปตดิ ตอกัน แตนา เศราคือ
มีผเู สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนถนนถึง 37,133 ราย

ในป 2017 พวกเราทุกคนจึงจําเปนตองชวยกัน
ลดอัตราการตายบนทองถนนดังกลาว”
มีการกําหนดใหมีวันสายตาโลก (World
Sight Day) ในเดือนตุลาคม ป 2018 บริษัท
เอสซีลอร (Essilor) ไดมีการอัพเดทเว็บไซต
www.putvisionfirst.com ทีท่ าํ ขึน้ ในป 2017 และ
มีบริการแนะนําการตรวจสายตาขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสมกับอุปกรณเคลื่อนที่ได โดยเชิญชวน
ผู เขาเยี่ยมชมเริ่ มตนตรวจสายตาพรอมใหคํา
ปรึกษาจากผูเ ชี่ยวชาญดานสายตา
การปองกันการบาดเจ็บทีต่ าและหนา
Source: https://www.safetyandhealth
magazine. com/articles/eye-and-face-protection-2
การบาดเจ็บที่ตาและใบหนา โดยทั่วไป
เกิดจากวัตถุที่ ปลิวในอากาศหรือตกจากที่ สูง

หรือประกายไฟ วัตถุที่เหวี่ยงไปมา เชน เชือก
โซ เปนตน อันตรายในรูปแบบที่แตกตางกัน
ยอมตองใชอุปกรณปองกันทีไ่ มเหมือนกัน เชน
ที่ครอบตา กระบังหนา กระบังงานเชื่อม OSHA
ใหคําแนะนําการปองกันการบาดเจ็บที่ตาและ
หนา ดังตอไปนี้
 แนใจวาแวนตาทีส
่ วมใสมคี วามกระชับ
และคงอยู ในตําแหน งเดิ ม โดยเปนแว นตาที่
เหมาะสมกับชนิดอันตรายที่เผชิญอยู
 รูวิธีการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล

Not Wearing Safetyglasses

Wearing Safetyglasses

ในสถานการณฉกุ เฉิน
 หาอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากอีก
ผูผลิตหนึ่ง หากอุปกรณสวมใสไมกระชับ
 ผูท
 ี่ สวมใสแวนตานิรภัยหากมีการสวม
ทีค่ รอบตาทับแว นตาต องให กระชับและสบาย
ผูส วมคอนแท็กเลนสตอ งปกปองคอนแท็กเลนส
หลังแวนตานิรภัย แวนทีใ่ ชเลนสสายตาไมถอื วา
เปนแวนนิรภัยปองกันตา
 อุปกรณปอ
 งกันตาและหนาตองสะอาด
โดยเฉพาะเมื่อที่ครอบตาสกปรกและมีฝาเกาะ
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มีแนวโนมจะทําใหการมองเห็นลดลง
 เก็บทีค
่ รอบตาทีใ่ ชงานประจําไวในกลอง ลูกจางจากอันตรายจากการกระแทกได การ
 แว น ตาที่ ใช งานร วมกั นจะต องมี ก าร
หลังจากใชงานทุกครัง้
ปองกันดีที่สุดคือ สวมใสที่ครอบตาและกระบัง
ฆาเชื้อหลังจากใชงานทุกครั้ง
 ทีค
่ รอบตาอยางเดียวไมสามารถปองกัน หนารวมกัน

ตารางการเลือกการปองกันตาและหนา ตามขอกําหนด OSHA 1910 Subpart I App B
แหลงกําเนิด
การกระทบ (Impact)
การหั่น การบด การขึ้นรูป งานกอ งานไม งานเลื่อย
งานเจาะ งานสกัดดวยสิ่ว งานมัดหรือยึดดวย
เครื่องจักร งานตอกหมุด และงานขัด
ความรอน (Heat)
งานหนาเตาหลอม งานเทโละหลอม งานหลอม งาน
ชุบ และงานเชื่อม

การประเมินอันตราย
เศษชิ้นสวนขนาดเล็ก วัตถุตางๆ
แผนวัสดุขนาดใหญ ผงทราย
อนุภาคฝุน ฯลฯ

การปองกัน
แวนตามีกระบังขาง ที่ครอบตา กระบัง
หนา ดูหมายเหตุ (1), (3), (5), (6), (10)
กรณีสัมผัสรุนแรง ใหใชกระบังหนา

ประกายไฟ สะเก็ดไฟ

กระบังหนา ที่ครอบตา แวนตามีกระบัง
ดานขาง กรณีสัมผัสรุนแรง ใชกระบังหนา
ดูหมายเหตุ (1), (2), (3)
กระบังหนาอยูเหนือที่ครอบตา
ดูหมายเหตุ (1), (2), (3)
กระบังหนาที่มีเลนสลดความรอนหรือ
เลนสสะทอนความรอน ดูหมายเหตุ (1),
(2), (3)
ที่ครอบตา ถวยครอบตาชนิดมีสวนคลุม
กรณีสัมผัสรุนแรง ใชกระบังหนา
ดูหมายเหตุ (3), (11)
ที่ครอบตาออกแบบพิเศษ
ที่ครอบตา ถวยครอบตาชนิดมีสวนคลุม
ดูหมายเหตุ (8)

โลหะหลอมเหลวกระฉอก
สัมผัสอุณหภูมิสูง

สารเคมี (Chemicals)
การใชกรดและสารเคมี การลางคราบไขมัน

ฝุน (Dust)
งานไม การขัดผิวไม สภาพฝุนทั่วไป
แสง และ/หรือ รังสี (Light and/or Radiation)
งานเชื่อม : อารกไฟฟา (Welding: Electric arc)

งานเชื่อม : แกส (Welding: Gas)

การตัด การบัดกรีแข็งดวยหัวเชื่อมแกส การเชื่อม
ประสานดวยหัวเชื่อมแกส (Cutting, Torch
brazing, Torch soldering)
แสงบาดตา (Glare)

สารเคมีกระฉอก

ไอสารระคายเคือง
ฝุนรําคาญ

รังสีที่มองเห็นได

หมวกเชื่อมหรือกระบังสําหรับงานเชื่อม
อัตราความเขมของเลนส 10-14
ดูหมายเหตุ (9), (12)
รังสีที่มองเห็นได
ที่ครอบตาหรือกระบังหนาสําหรับงาน
เชื่อม อัตราความเขมของเลนส : การเชื่อม
4-8 การตัด 3-6 การบัดกรี 3-4
ดูหมายเหตุ (9)
รังสีที่มองเห็นได
แวนตาหรือกระบังหนาสําหรับงานเชื่อม
อัตราความเขมของเลนส 1.5-3
ดูหมายเหตุ (3), (9)
ทัศนวิสัยต่ํา (มองเห็นไดยากหรือ แวนตาที่อัตราความเขมของเลนสหรือ
มองไมเห็น)
เลนสชนิดพิเศษ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
ดูหมายเหตุ (9), (10)
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หมายเหตุทา ยตาราง
(1) ตองระมัดระวังความเปนไปไดที่จะ
สัมผัสอันตรายหลายชนิดพรอมกัน ตองใชการ
ปองกันขัน้ สูงสุดสําหรับอันตรายแตละชนิด และ
ตระหนักวาอุปกรณแตละชนิดมีความสามารถ
ในการปองกันที่จาํ กัด
(2) การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับความ
รอนมักมีรงั สีทเี่ ปนแสงรวมดวย ตามขอกําหนด

ของมาตรฐาน ตองปองกันทัง้ ความรอนและรังสี
ที่เปนแสงในเวลาเดียวกัน
(3) กระบั งหน าจะใชเมื่ อคนงานสวม
อุปกรณปองกันตาชนิดหลัก (ที่ครอบตาหรือ
แวนตา) ไวแลวเทานั้น
(4) ตามขอกําหนดของมาตรฐาน เลนส
ปองกันตองมีอัตราความเขมตรงตามที่ระบุไว
ในขอบังคับ 1910.133 (a)(5) เลนสเคลือบ
หรือเลนสกรองแสงกันแดดไมถือวาเปนเลนส
ปองกัน ยกเวนมีเครือ่ งหมายหรือสิง่ ระบุวา เปน

เลนสปองกัน
(5) ตามขอกําหนดของมาตรฐาน บุคคล
ทีม่ ีปญหาดานสายตา ตองสวมอุปกรณปองกัน
ชนิดใชเลนสปรับสายตา หรือชนิดออกแบบมา
เพือ่ สวมทับแวนสายตาปกติทคี่ นงานสวมใสอยู
อยางใดอยางหนึง่
(6) ผูสวมใสคอนแท็คเลนสตองสวมใส
อุปกรณปอ งกันตาและใบหนาทีเ่ หมาะสมในสภาพ
แวดลอมทีอ่ นั ตราย และใหพจิ ารณาวาฝุน และ/
หรือสารเคมีเปนอันตรายเพิม่ เติมสําหรับผูส วมใส

คอนแท็คเลนส
(7) ระมัดระวังเมือ่ สวมใสอปุ กรณปอ งกัน
ที่มีกรอบโลหะในพื้นที่ที่มีอันตรายจากไฟฟา
(8) สภาพบรรยากาศและการระบาย
อากาศทีม่ จี าํ กัดภายในตัวอุปกรณอาจทําใหเกิด
ฝาที่เลนสได ดังนั้นควรทําความสะอาดบอยๆ
(9) หมวกชางเชือ่ มหรือกระบังหนาชาง
เชือ่ ม ควรใชในกรณีทมี่ กี ารสวมอุปกรณปอ งกัน
หลัก (ที่ครอบตาหรือแวนตา) ไวแลวเทานั้น
(10) แวนตาทีไ่ มมกี ระบังดานขางใหใช
เฉพาะการปองกันดานหนาเทานัน้ แตไมอนุญาต
ให ใช ป องกั นดวงตากั บแหล งกําเนิ ดหรือการ
ปฏิ บั ติ งานที่ เป นอั นตรายซึ่ งระบุ ว าเป นการ
กระทบ (Impact)
(11) การระบายอากาศภายในตัวอุปกรณ
ตองมีเพียงพอ แตตองปองกันการสาดกระเซ็น
ของของเหลวไดดีดวย อุปกรณปองกันตาและ
ใบหนาตองออกแบบมาใหมคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถวน
ทั้งสองดาน กลาวคือระบายอากาศไดอยางมี
ประสิทธิ ภาพขณะเดี ยวกั นก็ สามารถปองกัน
ของเหลวกระฉอกเขาหนาหรือตาได
(12) การปองกันรังสีที่เปนแสงเปนผล
โดยตรงจากความเขมของเลนสทใี่ ช ดูหมายเหตุ
(4) ใหเลือกเลนสทมี่ คี วามเขมสูงสุด (มืดทีส่ ดุ )
แตยงั สามารถเอือ้ อํานวยใหสามารถปฏิบตั งิ าน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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