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การปกปองการมองเห็นเปนเร่ืองสําคัญ
สาํหรับคนงานภาคอุตสาหกรรมตางๆ ต้ังแตการ
กอสราง การผลิต ไปจนถงึคลังสนิคา การขนสง
การดูแลสุขภาพ การเดินเรือ การสํารวจภูมิ-
ประเทศ การกีฬาอาชีพ ฯลฯ มาตรฐานปองกนั
ดวงตาและใบหนา OSHA 29 CFR 1910.133
กาํหนดชวงเวลาท่ีลูกจางตองสวมใสอุปกรณปองกนั
ไดแก เม่ือดวงตาและใบหนาของลูกจางเผชญิกบั
อันตราย เชน วัตถท่ีุพุงในอากาศ โลหะหลอมเหลว
สารเคมีเหลว กรดหรือดาง ไอสารเคมีหรือแกส
หรือแสงท่ีมีแนวโนมเปนอันตราย นายจางตอง
จดัหาอุปกรณปองกนัแกลูกจางท่ีมีโอกาสไดรับ
บาดเจบ็ท่ีดวงตาระหวางการทํางาน หากวิธกีาร
ปฏิบติังานท่ีปลอดภัยหรือมาตรการควบคุมทาง
วิศวกรรมไมสามารถลดความเสีย่งท่ีจะไดรับการ
บาดเจบ็ลงได

ท้ังนี ้ลูกจางตองไดรับการฝกอบรมกอน
การใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล โดยการฝก
อบรมท่ีจดัใหกบัลูกจางท่ีใชอุปกรณปองกนัดวง
ตาและใบหนา สาํนกับริหารความปลอดภัยและ
สุขภาพในการทํางาน (OSHA) ระบใุหสามารถ
เรียนรูและทําความเขาใจได รวมท้ังใหทําซ้าํปละ
คร้ัง โดยข้ันตํ่าตองประกอบดวยประเด็นตอไปนี้

 ความจาํเปนของอุปกรณปองกนัดวงตา
และใบหนา

 ทําไมความไมกระชบัของอุปกรณ การ
ใชและการซอมบํารุงท่ีไมเหมาะสมจึงมีผลตอ
ระดับการปองกันของอุปกรณ

 ขอจาํกดัและความสามารถของอุปกรณ 
ปองกนัสวนบุคคล

 วิธตีรวจสอบ สวมใส และถอดอุปกรณ
ปองกนสวนบุคคล

 การซอมบํารุงและการจัดเก็บ
 ระบสุญัญาณและอาการทางสขุภาพท ี่

อาจทําใหอุปกรณ “ปองกนัไดอยางจาํกดั” หรือ
“ปองกันไมไดผล”

การจัดทําโครงการปองกันดวงตาและ
ใบหนาเปนเร่ืองท่ีควรกระทําเพราะเปนวิธหีนึง่
ในการเพิ่มโอกาสใหลูกจางใชอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลไดอยางถูกตอง แตมันอาจไมไดเปน
เชนนัน้เสมอไป เพราะยงัมีคนบาดเจบ็ท่ีดวงตา
วันละหลายพนัคนในสหรัฐอเมริกา ซึง่ 90% ของ
การบาดเจบ็ดังกลาวเปนเร่ืองสามารถปองกนัได
(รายงานจากมูลนิธิ Prevent Blindness) และ
สวนใหญของการบาดเจบ็ไมไดเกดิจากการทํางาน
แตตัวเลขการบาดเจบ็ท่ีเกดิข้ึนในสถานท่ีทํางาน
ยังนับวายังอยูในอัตราสูง จากตัวเลขของสํานัก
สถติิแรงงาน (Bureau of Labor Statistics) ในป

 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
การทําโครงการปกปองดวงตาและใบหนาในสถานประกอบการจะชวยเพิ่มโอกาสใหลูกจางใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลไดอยางถูกตอง
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2014 มีการบาดเจ็บท่ีดวงตาจากการทํางาน
20,910 ราย และมีการบาดเจ็บท่ี ศีรษะ
68,940 ราย ในภาคอุตสาหกรรมเอกชน โดย
ในปเดียวกัน 3,530 รายของผูไดรับบาดเจ็บ
ท่ีตาอยูในอุตสาหกรรมกอสราง 4,900 รายอยู
ในภาคการผลิต และ 1,150 รายอยูในภาคการ
ขนสงและคลังสนิคา

การปองกันดวงตาจากยาฆาแมลง
และสารเคมชีนดิอืน่ๆ

เม่ือเดือนตุลาคม ป 2018 ท่ีผานมา
สํานกังาน OSHA ในรัฐโอเรกอน สหรัฐอเมรืกา
ปรับปรุงคูมือการเลือกและการใชงานอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลในการทํางานท่ีมีการใชยา
ฆาแมลง คูมือดังกลาวครอบคลุมถงึการปองกนั
การมองเห็น การปองกันระบบหายใจ การ
แตงกาย การปองกนัมือ และอุปกรณปองกนัเทา

“ในการเลือกซือ้อุปกรณปองกนัสวนบคุคล
สาํหรับตัวคุณเองหรือลูกจางของคุณท่ีมีการใชยา
ฆาแมลง ปายยาฆาแมลงคือแหลงขอมูลหลักของ
คุณ” คูมือระบ ุ“ไมเหมือนกบัปายบนผลิตภัณฑ
อ่ืน ปายยาฆาแมลงเปนกฎหมายบงัคับ หรืออีก
นยัหนึง่ ปายยาฆาแมลงคือกฎหมาย สาํนกังาน
สิง่แวดลอมสหรัฐฯ (EPA) เปนผูควบคุมขอกาํหนด
การทําปายบนผลิตภัณฑยาฆาแมลง โดยผูผลิต
ตองแนะนาํการใชอุปกรณสวนบคุคลแกผูใชเพือ่
ใหม่ันใจในความปลอดภัยเม่ือทําการถายเท
บรรจุ ฉีดพน ฯลฯ ยาฆาแมลง”

เอกสารแนะนาํดังกลาวตองระบใุหลูกจาง
ตองสวมใสอุปกรณปองกันตาท่ีเหมาะสม ดังนี้

 แวนตานิรภัย (Safety Glasses) ท่ีมี
สวนปองกันค้ิว สวนของใบหนา และขมับ

 กระบังหนา (Faceshield) ท่ีครอบตา
(Goggles) หรือหนากากหายใจชนิดเต็มหนา
(Full-face Respirator)

 ท่ีครอบตา ครอบเต็มตาปองกันสาร
เคมีกระฉอกเขาตา

 หนากากหายใจชนดิเต็มหนา ปองกนั
ใบหนาท้ังหมดและระบบหายใจ แตตองแนใจ
วาอุปกรณกระชับและแนน

ท้ังนี ้คูมือไดกาํหนดวาอุปกรณปองกนัตา
ตองตรงกบัหรือเหนอืกวาขอกาํหนดการตานทาน
แรงกระแทกตามมาตรฐานของสถาบนัมาตรฐาน
แหงชาติสหรัฐฯ (ANSI Z87.1) ฉบับปจจุบัน
“โพลีคารบอเนตน้าํหนกัเบาและใหความแข็งแกรง
ในการตานทานการกระแทกและปองกนัสารเคมี
กระฉอก ท้ังนี ้ไมอนญุาตใหใชแวนตานริภัยท่ีมี

กระบังดานขางในงานพนยาฆาแมลง แตใหใช
ท่ีครอบตาลักษณะพิเศษท่ีสวมทับแวนสายตา
ได ในกรณสีวมหนากากหายใจกบัท่ีครอบตา ท่ี
ครอบตาตองไมไปขีดขวางความกระชบัแนนของ
หนากาก หากเปนหนากากหายใจชนดิคร่ึงหนา
ใหใชท่ีครอบตาชนิดออกแบบใหสวมใสกระชับ
แนนบริเวณเหนอืท่ีครอบจมูกของหนากากนัน้”

เนือ้หาของคูมืออธบิายดัเจนวา การสมัผสั
กบัสารเคมีเปนสาเหตุของการบาดเจบ็ท่ีดวงตา
และใบหนา ท่ีครอบตาสามารถปองกนัการสมัผสั
กบัสารเคมีไดดี ประเด็นท่ีมีความสาํคัญเชนกนั
คือ เม่ือทํางานกับสารกดักรอนท่ีทําใหเกิดการ
บาดเจบ็ ลูกจางตองรู ท่ีลางตาฉุกเฉินต้ังอยูท่ีไหน
และเขาไปถงึขณะท่ีตามองเห็นไมชัดไดอยางไร
ขอกาํหนดนีอ้ยูในมาตรฐานการบริการการแพทย
29 CFR 1910.151 “ท่ีซึง่ดวงตาหรือรางกายของ
บุคคลใดอาจจะสัมผัสสารกัดกรอนท่ีทําใหเกิด
การบาดเจบ็จะตองจดัใหมีอุปกรณชาํระลางหรือ
ฉีดลางดวงตาและรางกายภายในท่ีทํางานสาํหรับ
ใชงานฉุกเฉินไดทันที ท้ังนี้ มาตรฐานอุปกรณ
ชาํระลางฉุกเฉินคือ ANSI/ISEA Z358.1-2014,
American National Standard for Emergency
Eyewash and Shower Equipment”
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ทศันวสิยัดนีาํมาซึง่ความปลอดภยับน
ทองถนน

เอสซีลอร (Essilor) ผูผลิตแวนตาชัน้นํา
ประกาศย้ําถึงสิ่งท่ีเรียกวา “ความเชื่อมโยงท่ีมี
ความสําคัญระหวางทัศนวิสัยท่ี ดีกับความ
ปลอดภัยบนถนน” โดยทําการรณรงคไปท่ัวโลก
เพือ่เตือนใหคนเดินเทา ผูใชจกัรยาน และผูขับข่ี
ยวดยานปฏิบติัตามแนวทางความปลอดภัยดังนี้

 ตรวจสายตาเปนประจํา
 สวมแวนตาท่ีเหมาะสม
 ปกปองสายจากแสงจา
ผูผลิตแวนตารายนี้ เนนวา “สายตาเปน

ประสาทสัมผัสสําคัญท่ีสุดเม่ือตองตัดสินใจทํา
สิ่งใดๆ ขณะอยูบนถนน แมวามันยังคงเปน
ความไมเขาใจกันในหลายสวนของโลกก็ตาม”

ท่ัวโลก มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
1.25 ลานคนในแตละป และมีผูไดรับบาดเจ็บ
ไมสาหัส 20 ถงึ 50 ลานคนตอป (อางอิงตัวเลข
จากองคการอนามัยโลก) โดยกวา 90% ของผู
เสยีชวิีตจากอุบติัเหตุจราจรเกดิข้ึนในประเทศท่ีมี
รายไดตํ่าและรายไดปานกลาง สํานักบริหาร
ความปลอดภัยการจราจรทางหลวงแหงชาติสหรัฐฯ
(National Highway Traffic Safety Adminis-
tration) แถลงการณเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม ป 2018
ท่ีผานมาวาอัตราการตายบนทางหลวงในสหรัฐฯ
ลดลงในป 2017 หลังจากมีการเพิม่สงูข้ึนสองป
ติดตอกัน “ความปลอดภัยมีความสําคัญเปน
อันดับแรก” อีเลน เชา (Secretary Elaine Chao)
เลขานุการกระทรวงการขนสงสหรัฐฯ กลาว
“เปนขาวดีท่ีมีผูเสยีชวิีตลดลง หลังจากกอนหนา
นัน้มีอัตราเพิม่ข้ึนสองปติดตอกนั แตนาเศราคือ
มีผูเสยีชวิีตจากอุบติัเหตุบนถนนถงึ 37,133 ราย

ในป 2017 พวกเราทุกคนจงึจาํเปนตองชวยกนั
ลดอัตราการตายบนทองถนนดังกลาว”

มีการกําหนดใหมีวันสายตาโลก (World
Sight Day) ในเดือนตุลาคม ป 2018 บริษัท
เอสซีลอร (Essilor) ไดมีการอัพเดทเว็บไซต
www.putvisionfirst.com ท่ีทําข้ึนในป 2017 และ
มีบริการแนะนําการตรวจสายตาข้ันพื้นฐานท่ี
เหมาะสมกับอุปกรณเคล่ือนท่ีได โดยเชิญชวน
ผูเขาเยี่ยมชมเร่ิมตนตรวจสายตาพรอมใหคํา
ปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานสายตา

การปองกันการบาดเจ็บทีต่าและหนา
Source: https://www.safetyandhealth

magazine. com/articles/eye-and-face-protection-2
การบาดเจ็บท่ีตาและใบหนา โดยท่ัวไป

เกิดจากวัตถุท่ีปลิวในอากาศหรือตกจากท่ีสูง

ในสถานการณฉุกเฉิน
 หาอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากอีก

ผูผลิตหนึ่ง หากอุปกรณสวมใสไมกระชับ
 ผูท่ีสวมใสแวนตานริภัยหากมีการสวม

ท่ีครอบตาทับแวนตาตองใหกระชับและสบาย
ผูสวมคอนแท็กเลนสตองปกปองคอนแท็กเลนส
หลังแวนตานริภัย แวนท่ีใชเลนสสายตาไมถอืวา
เปนแวนนิรภัยปองกันตา

 อุปกรณปองกนัตาและหนาตองสะอาด
โดยเฉพาะเม่ือท่ีครอบตาสกปรกและมีฝาเกาะ

หรือประกายไฟ วัตถุท่ีเหว่ียงไปมา เชน เชือก
โซ เปนตน อันตรายในรูปแบบท่ีแตกตางกัน
ยอมตองใชอุปกรณปองกันท่ีไมเหมือนกนั เชน
ท่ีครอบตา กระบงัหนา กระบงังานเชื่อม OSHA
ใหคําแนะนําการปองกันการบาดเจ็บท่ีตาและ
หนา ดังตอไปนี้

 แนใจวาแวนตาท่ีสวมใสมีความกระชบั
และคงอยูในตําแหนงเดิม โดยเปนแวนตาท่ี
เหมาะสมกับชนิดอันตรายท่ีเผชิญอยู

 รูวิธีการใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล

Not Wearing Safetyglasses

Wearing Safetyglasses
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มีแนวโนมจะทําใหการมองเห็นลดลง
 แวนตาท่ีใชงานรวมกันจะตองมีการ

ฆาเชื้อหลังจากใชงานทุกคร้ัง

 เกบ็ท่ีครอบตาท่ีใชงานประจาํไวในกลอง
หลังจากใชงานทุกคร้ัง

 ท่ีครอบตาอยางเดียวไมสามารถปองกนั

ลูกจางจากอันตรายจากการกระแทกได การ
ปองกันดีท่ีสุดคือ สวมใสท่ีครอบตาและกระบัง
หนารวมกัน

 

แหลงกําเนิด 
 

การประเมินอันตราย 
 

การปองกัน 

การกระทบ (Impact) 

การหั่น การบด การขึ้นรูป งานกอ งานไม งานเล่ือย 

งานเจาะ งานสกัดดวยส่ิว งานมัดหรือยึดดวย

เคร่ืองจักร งานตอกหมุด และงานขัด 

เศษชิ้นสวนขนาดเล็ก วัตถุตางๆ  

แผนวัสดุขนาดใหญ ผงทราย 

อนุภาคฝุน ฯลฯ 

แวนตามีกระบังขาง ท่ีครอบตา กระบัง

หนา ดูหมายเหตุ (1), (3), (5), (6), (10)  

กรณีสัมผัสรุนแรง ใหใชกระบังหนา 

ความรอน (Heat) 

 งานหนาเตาหลอม งานเทโละหลอม งานหลอม งาน

ชุบ และงานเช่ือม 

ประกายไฟ สะเก็ดไฟ 

 

 

กระบังหนา ท่ีครอบตา แวนตามีกระบัง

ดานขาง กรณีสัมผัสรุนแรง ใชกระบังหนา         

ดูหมายเหตุ (1), (2), (3) 

โลหะหลอมเหลวกระฉอก 

 

กระบังหนาอยูเหนือท่ีครอบตา  

ดูหมายเหตุ (1), (2), (3) 

สัมผัสอุณหภูมิสูง กระบังหนาท่ีมีเลนสลดความรอนหรือ

เลนสสะทอนความรอน ดูหมายเหตุ (1), 

(2), (3) 

สารเคมี (Chemicals) 

การใชกรดและสารเคมี การลางคราบไขมัน 

สารเคมีกระฉอก 

 

 

ท่ีครอบตา ถวยครอบตาชนิดมีสวนคลุม 

กรณีสัมผัสรุนแรง ใชกระบังหนา  

ดูหมายเหตุ (3), (11) 

ไอสารระคายเคือง ท่ีครอบตาออกแบบพิเศษ 

ฝุน (Dust)  

งานไม การขัดผิวไม สภาพฝุนท่ัวไป 

ฝุนรําคาญ ท่ีครอบตา ถวยครอบตาชนิดมีสวนคลุม 

ดูหมายเหตุ (8) 

แสง และ/หรือ รังสี (Light and/or Radiation) 

งานเช่ือม : อารกไฟฟา (Welding: Electric arc) รังสีท่ีมองเห็นได หมวกเช่ือมหรือกระบังสําหรับงานเช่ือม 

อัตราความเขมของเลนส 10-14 

ดูหมายเหตุ (9), (12) 

งานเช่ือม : แกส (Welding: Gas) รังสีท่ีมองเห็นได ท่ีครอบตาหรือกระบังหนาสําหรับงาน

เช่ือม อัตราความเขมของเลนส: การเช่ือม 

4-8 การตัด 3-6 การบัดกรี 3-4  

ดูหมายเหตุ (9) 

การตัด การบัดกรีแข็งดวยหัวเช่ือมแกส การเชื่อม

ประสานดวยหัวเช่ือมแกส (Cutting, Torch 

brazing, Torch soldering) 

รังสีท่ีมองเห็นได แวนตาหรือกระบังหนาสําหรับงานเช่ือม 

อัตราความเขมของเลนส 1.5-3  

ดูหมายเหตุ (3), (9) 

 แสงบาดตา (Glare) ทัศนวิสัยตํ่า (มองเห็นไดยากหรือ

มองไมเห็น) 

แวนตาท่ีอัตราความเขมของเลนสหรือ

เลนสชนิดพิเศษ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

ดูหมายเหตุ (9), (10) 

 

ตารางการเลือกการปองกันตาและหนา ตามขอกําหนด OSHA 1910 Subpart I App B



SAFET Y LIFE

หมายเหตทุายตาราง
(1) ตองระมัดระวังความเปนไปไดท่ีจะ

สัมผัสอันตรายหลายชนดิพรอมกัน ตองใชการ
ปองกนัข้ันสงูสดุสาํหรับอันตรายแตละชนดิ และ
ตระหนักวาอุปกรณแตละชนิดมีความสามารถ
ในการปองกันท่ีจาํกัด

(2) การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับความ
รอนมักมีรังสท่ีีเปนแสงรวมดวย ตามขอกาํหนด

เลนสปองกัน
(5) ตามขอกาํหนดของมาตรฐาน บคุคล

ท่ีมีปญหาดานสายตา ตองสวมอุปกรณปองกัน
ชนิดใชเลนสปรับสายตา หรือชนิดออกแบบมา
เพือ่สวมทับแวนสายตาปกติท่ีคนงานสวมใสอยู
อยางใดอยางหนึง่

(6) ผูสวมใสคอนแท็คเลนสตองสวมใส
อุปกรณปองกนัตาและใบหนาท่ีเหมาะสมในสภาพ
แวดลอมท่ีอันตราย และใหพจิารณาวาฝุนและ/
หรือสารเคมีเปนอันตรายเพิม่เติมสาํหรับผูสวมใส

ของมาตรฐาน ตองปองกนัท้ังความรอนและรังสี
ท่ีเปนแสงในเวลาเดียวกัน

(3) กระบังหนาจะใชเม่ือคนงานสวม
อุปกรณปองกันตาชนิดหลัก (ท่ีครอบตาหรือ
แวนตา) ไวแลวเทานั้น

(4) ตามขอกาํหนดของมาตรฐาน เลนส
ปองกันตองมีอัตราความเขมตรงตามท่ีระบุไว
ในขอบังคับ 1910.133 (a)(5) เลนสเคลือบ
หรือเลนสกรองแสงกันแดดไมถือวาเปนเลนส
ปองกนั ยกเวนมีเคร่ืองหมายหรือสิง่ระบวุาเปน

คอนแท็คเลนส
(7) ระมัดระวังเม่ือสวมใสอุปกรณปองกนั

ท่ีมีกรอบโลหะในพื้นท่ีท่ีมีอันตรายจากไฟฟา
(8) สภาพบรรยากาศและการระบาย

อากาศท่ีมีจาํกดัภายในตัวอุปกรณอาจทําใหเกดิ
ฝาท่ีเลนสได ดังนั้นควรทําความสะอาดบอยๆ

(9) หมวกชางเชือ่มหรือกระบังหนาชาง
เชือ่ม ควรใชในกรณท่ีีมีการสวมอุปกรณปองกนั
หลัก (ท่ีครอบตาหรือแวนตา) ไวแลวเทานั้น

(10) แวนตาท่ีไมมีกระบงัดานขางใหใช
เฉพาะการปองกนัดานหนาเทานัน้ แตไมอนญุาต
ใหใชปองกันดวงตากับแหลงกําเนิดหรือการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนอันตรายซึ่ งระบุวาเปนการ
กระทบ (Impact)

(11) การระบายอากาศภายในตัวอุปกรณ
ตองมีเพียงพอ แตตองปองกันการสาดกระเซ็น
ของของเหลวไดดีดวย อุปกรณปองกันตาและ
ใบหนาตองออกแบบมาใหมีคุณสมบติัครบถวน
ท้ังสองดาน กลาวคือระบายอากาศไดอยางมี
ประสิทธิภาพขณะเดียวกันก็สามารถปองกัน
ของเหลวกระฉอกเขาหนาหรือตาได

(12) การปองกันรังสีท่ีเปนแสงเปนผล
โดยตรงจากความเขมของเลนสท่ีใช ดูหมายเหตุ
(4) ใหเลือกเลนสท่ีมีความเขมสงูสดุ (มืดท่ีสดุ)
แตยงัสามารถเอ้ืออํานวยใหสามารถปฏิบติังาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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