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มือของคนงานเปนเครื่องมือสําคัญทีส่ ุด
แตความเปนจริงของการบาดเจ็บทีม่ อื ในสถานที่
ทํางานแสดงใหเห็นถึงความไมสมั พันธกนั ระหวาง
ความพยายามของสถานประกอบการทีจ่ ะปรับปรุง
ความปลอดภัยในการทํางานกับการตอบสนอง
ของคนงานในการใชอุปกรณปองกัน ในขณะที่
สถานประกอบการรณรงคใหมีการใชอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล แตคนงานไมคอยสนใจจึง
ไดรบั บาดเจ็บจนถึงขัน้ เขารับการรกษาพยาบาล
และหยุดงานจนกวาอาการจะหายดี
การบาดเจ็บทีม่ อื จากการกระแทกมีหลาย
ลักษณะ ตัง้ แตบวม ช้าํ นิว้ เคล็ด ไปจนถึงกระดูก
มือแตก กระดูกและเนือ้ เยือ่ บริเวณหลังมือเปน
ส วนที่ ได รั บบาดเจ็ บจากการกระแทกได ง าย
เกิดขึน้ เปนปกติในการทํางาน ไมวา จะเปนงาน
ขุดเจาะแกสและน้าํ มันนอกชายฝง งานกอสราง
งานเหมือง งานผลิต งานคลังสินคา และงานขนสง
สํานั กสถิ ติแรงงานของสหรั ฐฯ (BLS)
รายงานวามีการบาดเจ็บและการเจ็บปวยทีม่ ผี ล
กระทบตออวัยวะสวนบนโดยเฉพาะบริเวณมือ
และแขนถึง 300,000 รายตอป โดย 42% เปน
การบาดเจ็บทีม่ อื ในป 2015 สมาคมผูร บั เหมา
ขุดเจาะนานาชาติ (IADC) ระบุ อุบตั เิ หตุทที่ าํ ให
เกิดการบาดเจ็บที่มือในอุตสาหกรรมแกสและ
น้าํ มันคิดเปน 40% ของอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
ในอุตสาหกรรมนี้

จากสถิ ติ การบาดเจ็ บที่ มื อของ IADC
นิว้ มือเปนสวนทีไ่ ดรบั บาดเจ็บไดงา ย และทําให
เกิดบาดเจ็บจนถึงขัน้ หยุดงาน โดยคิดเปน 1 ใน
3 ของการบาดเจ็บที่มือทั้งหมดที่ไดบันทึกไว
หรื อประมาณ 20% ของการบาดเจ็ บถึ งขั้ น
หยุดงานทั้ งหมด ในขณะที่ การบาดเจ็บที่ มือ
และขอมือคิดเปน 11% และ 10% ตามลําดับ
มูลคาความสูญเสียทั้งเวลาและผลผลิต
เปนตัวเลขที่นาตกใจ จากการประมาณการณ
ของสภาความปลอดภั ย แห ง ชาตอสหรั ฐ ฯ
(NSC) ระบุมมี ลู คาสูงถึง 142 ลานดอลลารในป

2017 (เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเทานัน้ )
ลดความเสีย่ งจากการกระแทก
กอนหนานัน้ เราไมมมี าตรการใดๆ ทีจ่ ะ
ประเมินประสิทธิภาพของถุงมือทีใ่ ชในงานภาค
อุตสาหกรรมสําหรับปองกันการบาดเจ็บทีห่ ลังมือ
จนกระทั่งเมื่อไมนานมานี้
มาตรฐานการปองกันมือของยุโรป EN
388 ไดแกไขปรับปรุงเมือ่ ป 2016 โดยรวมเอา
การประเมินการกระแทกเขาไปดวย แตมาตรฐาน
ของอเมริกายังคงใชของเดิมทีไ่ มมกี ารประเมิน
ประสิทธิภาพรับแรงกระแทกของถุงมือ
เริ่ มที่ ภาคอุ ตสาหกรรมก อน สมาคม
อุ ปกรณ ความปลอดภั ยนานาชาติ (ISEA;
International Safety Equipment Association)
ไดเขียนมาตรฐานใหมทไี่ มใชขอ บังคับ (ประเภท
สมัครใจ) “ANSI/ISEA 138” ซึง่ เปนมาตรฐาน
อเมริกันสําหรับการประเมินประสิทธิภาพและ
การจัดประเภทการตานแรงกระแทกของอุปกรณ
ปองกันมือ
คณะกรรมการมาตรฐานทีร่ บั ผิดชอบใน
การออกมาตรฐาน ISEA 138 ประกอบดวยผูผ ลิต
ถุงมือชัน้ นํา ผูเ ชีย่ วชาญวัสดุ D3O ผูเ ชีย่ วชาญขอมูล
เชิงลึกจากสถาบัน ดร.ลอยด แชมเพญ สถาบัน
ศัลยกรรมในเมืองฟนิกซ รัฐแอริโซนา ซึ่งเนน
ศัลยกรรมมือดวยพลาสติกและปลูกถายอวัยวะ
“เมื่อพิจารณาดานสรีระมนุษย มือเปน
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อวัยวะทีเ่ ปราะบางและบาดเจ็บไดงา ยมากทีส่ ดุ "
ดร.แชมเพญอธิบาย “สวนของมือทีเ่ ปนปญหา
หลักมีสองแหงคือ ปลายนิ้วมือซึ่งบาดเจ็บบอย
มาก เนือ่ งจากเปนสวนทีต่ อ งสัมผัสกับทุกสิง่ อีก
สวนหนึง่ คือขอนิว้ ซึง่ มักจะถูกกระแทกจากสิง่ ตางๆ
เชน ประแจที่ลื่ นหรือตกใส หรือกระโปรงรถ
หลนนใสขณะวางมือไวขา งลางตรงขอบตัวถัง
การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ (Measuring
Performance)
มาตรฐาน ANSI/ISEA 138 เปนสิ่งที่จะ
มาเปลีย่ นแปลงตลาดอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
ในสถานทีท่ าํ งาน โดยเฉพาะดานการออกแบบ
ถุงมือทีใ่ ชในงานอุตสาหกรรม มาตรฐานใหมนี้
จะมีคา ประสิทธิภาพขัน้ ต่าํ การจําแนกประเภท
และการติดปายสําหรับผลิตภัณฑปองกันมือที่
ออกแบบมาเพือ่ ปองกันขอนืว้ มือและปลายนิว้ มือ
จากแรงกระแทก
เมื่อทศวรรษที่แลว มีผลิตภัณฑปองกัน
หลังมือออกมาจําหนายมากมาย สําหรับผูซ อื้ ที่
เจาะจง สินคาทีม่ มี ากเกินไปเปนเรือ่ งทําใหตดั สิน
เลือกสิ่งตองการไดยากขึ้น เนื่องจากสวนใหญ
ไมมีการระบุประสิทธิภาพ หรือมีการระบุแตก็
ยากจะเขาใจและใชมาตรฐานทีแ่ ตกตางออกไป
ทําใหขาดความนาเชือ่ ถือ โดยเฉพาะถุงมือทีใ่ ช
ปองกันหลังมือโดยตรง
เมือ่ ปราศจากขอแนะนําทีเ่ ชือ่ ถือได ผูซ อื้
หรือแผนกความปลอดภัยจึงอาจไดสินคาที่ มี
คุณสมบติต่ํากวาหรือสูงกวาคาที่ตองการมาก
เกินไป ผลที่ ตามมาก็คือเสียคาใชจายสูงโดย
ไม จําเป นเมื่ อซื้ อของที่ มี คุ ณสมบั ติ สู งเกิ นค า

ความตองการ หรือปลอยใหลกู จางเสีย่ งอันตราย
ถาซือ้ ของทีค่ ณ
ุ สมบัตติ า่ํ กวาคาความตองการ
“ถุงมืออะไรที่เหมาะสมสําหรับปองกัน
หลังมือที่สุด จนกระทัง่ บัดนี้ ผมก็ยังหาคําคอบ
ทีช่ ดั เจนไมได” แดน มารกวี้ กิ ซ ทีป่ รึกษาดาน
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอมอิสระ
กลาว บางคนอาศัยการลองผิดลองถูกเพือ่ หาขอ
สรุป โดยใหคนงานทดลองใชถงุ มือทีโ่ ฆษณาวา
สามารถกันการแรงกระแทกแลวใหขอ มูลตอบกลับ
จากนัน้ คนหาถุงมือคูท คี่ นงานชอบมากทีส่ ดุ แต
การลองผิดลองถูกก็มจี ดุ ออน เพราะคนงานจะ
พยายามทําในสิ่ งที่ มีความเสี่ ยงสูงเพื่ อพิสูจน
คุณภาพของสินคา เชน หยอนเครือ่ งมือหลนลง
บนมือซึ่งมีแนวโนมจะทําใหเกิดบาดเจ็บ ซึ่งไม
จําเปนและไรประโยชน เพราะอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลไมวา จะเปนอะไรลวนมีวตั ถุประสงค
ใชปอ งกันอันตรายจากอุบตั เิ หตุหรือเหตุทเี่ กิดขึน้
โดยไมตั้งใจ ไมใชอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ
จากการตัง้ ใจเพือ่ พิสจู นคณ
ุ ภาพของอุปกรณแต
อยางใด

การพิสูจนคุณภาพของอุปกรณปองกัน
ทีถ่ กู ตองและไมมคี วามเสีย่ งคือการทดลองตาม
มาตรฐานกําหนด อุปกรณใดผานการทดสอบ
(ทดสอบผาน) ก็ไดรบั มาตรฐานไป
สําหรับมาตรฐานใหมสาํ หรับถุงมือตานทาน
แรงกระแทกกระทําตอหลังมือมีดว ยกัน 3 ระดับ
แตละระดับบอกชัดเจนใหใชในงานอุตสาหกรรม
ลักษณะใด (มีการเจาะจงตามกระบวนการทํางาน
ซึง่ ตัดสินจากการพิจารณาดวยสายตา ซึง่ ถุงมือ
แตละระดับมีประสิทธิภาพที่ แตกตางกันโดย
จะมีรปู ภาพ (pictogram) ระบุการทํางานทีควร
ใชถุงมือปองกัน นอกจากนี้ก็ยังมีแถบระบุการ
ผานมาตรฐานแสดงใหเห็นดวย
ถุงมือทีใ่ ชปอ งกันอันตรายทีจ่ ะเกิดกับมือ
ผูส วมใส กอนหนานีม้ กั จะเนนทีก่ ารบีบ การบด
การทับ และการบาด โดยละเลยการปองกันการ
กระแทกจากดานบนหรือไมเนนการปองกันใน
สวนนีเ้ ทาทีค่ วร ระยะหลังไดพสิ จู นจากรายงาน
ของสถาบันความปลอดภัยหลายแหงในสหรัฐฯ
แลววา การกระแทกจากวัสดุทกี่ ระทําตอดานหลัง
มือ ไมวาจะเปนการหลนกระแทก หรือการทุบ
หรือการตอก เกิดขึน้ มากในอุตสาหกรรมตางๆ
จึงจําเปนตองใชถงุ มือทีส่ ามารถปองกันอันตราย
ในลักษณะนีโ้ ดยเฉพาะ
ทั้ งนี้ สถาบั น ANSI/ISEA ของสหรั ฐ
อเมริกาไดออกมาตรฐานเพือ่ รับรองถุงมือดังกลาว
มาตรฐานทีใ่ ชคอื ANSI/ISEA 138 เปนการออก
ตามหลังสหภาพยุโรปที่ใชมาตรฐาน EN 388
กอนหนานั้นหลายป
จุ ด ประสงค ข องมาตรฐานใหม นี้ คื อ
ตองการทดสอบประสิทธิภาพการปองกันนิว้ และ
กระดูกขอนิ้วของถุงมือ โดยนิ้วมือทั้งปลายนิ้ว
และกระดูกขอนิ้วเปนสวนที่อยูบริเวณหลังมือ
ที่เสี่ยงตอการไดรับแรงกระแทกจากวัสดุที่ตก
จากทีส่ งู หรือการถูกเครือ่ งมือตีลงมาทีห่ ลังมือ
หรือหลนทับซึง่ ถุงมือตามมาตรฐาน ANSI/ISEA
138 ตองปองกันการบาดเจ็บทีน่ วิ้ มือได โดยจะ
ขึน้ กับวัสดุทใี่ ชทาํ ถุงมือวามีความแข็งแกรงพอที่
จะตานทานแรงทีก่ ระทําตอนิว้ มือไดในระดับใด
ในงานกอสราง อุบตั เิ หตุทเี่ กิดกับมือมัก
จะเปนการตอกตะปูพลาดไปโดนนิว้ มือทัง้ ขอนิว้
และปลายนิ้ว หรือในงานการผลิต คนงานถูก
เครือ่ งมือหรือเครือ่ งจักรฟาดลงมาหรือหลนทับ
ที่นวิ้ แมจะสวมถุงมือ แตหากเปนถุงมือที่ไมได
รับการรับรองจากมาตรฐานตานทานแรงกระแทก
ก็อาจไดรบั บาดเจ็บสาหัสถึงขัน้ หยุดงาน (มือเปน
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อวัยวะสําคัญอันดับตนๆ ของคนงาน หากบาดเจ็บ
ทีม่ อื จนไมสามารถหยิบจับหรือควบคุมอะไรไมได
ก็ถือวา “ทํางานไมได” ตองหยุดงานไป)
อุบตั เิ หตุทคี่ นงานในอูซ อ มรถประสบกัน
บ อยที่ สุ ดคื อวางมื อไว ใต ฝากระโปรงรถเพื่ อ
ตรวจเช็คเครือ่ งยนต แตเสาค้าํ ชํารุดไมแข็งแรง
ทําใหฝากระโปรงรถหลนลงมาทับหลังมือของ
คนงาน ขอนิว้ ไดรบั บาดเจ็บ บางรายถึงขัน้ กระดูก
ขอนิว้ แตก แมสวมถุงมือปองกันไว แตสว นใหญ
ไมมคี ณ
ุ สมบัตติ า นทานแรงกระแทกจึงไมสามารถ
ปองกันการบาดเจ็บได
ถุงมือปองกันแรงกระแทกทีท่ าํ ใหหลังมือ
ขอนิ้วมือ รวมทั้งปลายนิ้วมือไดรับบาดเจ็บทํา

ดวยวัสดุซับแรงกระแทก ทําใหแรงกระแทกที่
สัมผัสกับมือคนงานมีนอ ยลงจนไมเปนอันตราย
โดยถุงมือดังกลาวจะตองผานการทดสอบตาม
มาตรฐาน ANSI/ISEA 138 ซึ่งมีอยูดวยกัน 3
ระดับตามความสามารถในการดุดวับแรงกระแทก
(แสดงค า ที่ แ รวกระแทกที่ กระทํากั บ ลั ง มื อ
ผูสวมใส) ดังนี้
 ระดับที่ 1 (Level 1) ดูดซับแรงกระแทก
ไดนอย (แรงกระทําทีห่ ลังมือจะมีมาก) เหมาะ
สําหรั บใช สวมใส ทํางานที่ มี ความเสี่ ยงได รั บ
แรงกระแทกทีห่ ลังมือนอย โดยแรงทีก่ ระทําตอ
ห ลังมือจะมีคา เฉลีย่ นอยกวา 9 กิโลนิวตัน และ
คาโดยรวมอยูที่นอยกวา 11 กิโลนิวตัน
ระดับที่ 2 (Level 2) ดูดซับแรงกระแทก
ไดมากกวาระดับที่ 1 (แรงกระทําทีห่ ลังมือจะมี
นอยลง) เหมาะสําหรับใชสวมใสทาํ งานมีความ
เสีย่ งไดรบั แรงกระแทกทีห่ ลังมือมากวาระดับที่
1 โดยแรงทีก่ ระทําตอหลังมือจะมีคา เฉลีย่ นอย
กวา 6.5 กิโลนิวตัน และคาโดยรวมอยูท นี่ อ ยกวา
8.1 กิโลนิวตัน
ระดับที่ 3 (Level 3) ดูดซับแรงกระแทกได
มากที่สุด (แรงกระทําที่หลังมือจะมีนอยที่สุด)
เหมาะสําหรับใชสวมใสทาํ งานมีความเสีย่ งสูงจะ
ไดรับแรงกระแทกที่หลังมือ โดยแรงที่กระทํา
ตอหลังมือจะมีคาเฉลี่ยนอยกวา 4 กิโลนิวตัน

และคาโดยรวมอยูที่นอยกวา 5 กิโลนิวตัน
จําไวในใจ ถุงมือทีม่ คี า แรงกระทําตอหลัง
มือนอยหมายถึงถุงมือนัน้ ดูดซับแรงกระแทกได
มากจึงมีความปลอดภัยสูงกวา เหมาะสําหรับ
ใชสวมใสทาํ งานที่มีลักษณะจะไดรบั บาดเจ็บที่
หลังมือจากการกระแทกของวัตถุตา งๆ เปนปกติ
เชน งานกอสราง งานการผลิต งานซิอ่ มบํารุง ฯลฯ
ในทีนี้หมายถึงถุงมือระดับ 3 ที่ตานทานแรง
กระแทกที่หลังมือไดดีกวาระดับ 2 และ 1
อยางไรก็ตาม การเลือกใชถงุ มือปองกัน
แรงกระแทกตองมีการประเมินงานกอนวามีความ
เสี่ยงจะไดรับอันตรายระดับใด (1 2 หรือ 3 :
พิจารณาตามแนวโนมหรือโอกาสจะไดรบั บาดเจ็บ)
งานทีค่ นงานมีโอกาสจะไดรบั บาดเจ็บทีม่ อื มาก
ที่สุด เชน งานตอกตะปู งานตีเหล็ก งานขึ้นรูป
โลหะ ฯลฯ ตองเลือกใชถงุ มือทีป่ อ งกันแรงกระแทก
ไดมาก นัน่ คือถุงมือระดับที่ 3 ซึง่ สามารถดูดซับ
แรงกระแทกไดดี มีแรงกระแทกกระทําตอมือ
นอย โอกาสทีไ่ ดรบั บาดเจ็บยูใ นระดับต่าํ แมถกู
กระแทกหลายครั้งระหวางการทํางาน สําหรับ
งานทีค่ นงานมีความเสีย่ งระดับต่าํ ใหพจิ ารณา
เลือกถุงมือระดับ 1 หรือ 2 ทีร่ าคายอมเยากวา
ถุงมือเหลานี้ แมจะดูดซับแรงกระแทกไดนอย
แตในเมือมือมีโอกาสไดรบั แรงกระแทกนอยถึง
นอยมาก หรือไมมีเลย การใชถุงมือที่ใหการ

ดูดซับแรงกระแทกนอยนาจะเพียงพอแลว
การประเมินอันตรายกอนการเลือกซื้อ
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล (PPE) เปนขัน้ ตอนที่
สําคัญและจําเปน ซึ่งจะทําใหเราตัดสินใจไดวา
จะเลือกอุปกรณระดับใดใหเหมาะสมกับการ
ทํางาน นั่ นคื อได อุ ปกรณ ที่ สามารถป องกั น
อันตรายจริงๆ ที่มีอยูหรือเกิดขึ้นไดอยางพอดี
ไมนอยหรือไมมากเกินไป
PPE ปองกันไดนอยกวาอันตรายที่มีอยู
จริงถือวาไมมปี ระสิทธิภาพเพียงพอทําใหคนงาน
มีความเสีย่ งจะไดรับบาดเจ็บ
PPE ปองกันไดมากกวาอันตรายที่มีอยู
จริงถือวามีประสิทธิภาพมากเกินไปทําใหคนงาน
ไมมีความเสี่ยงจะไดรบั บาดเจ็บ แตจะเปนการ
สิน้ เปลืองทรัพยากรและคาใชจา ยโดยไมจาํ เปน
การปองกันอันตรายทีไ่ ดผลตองปองกัน
เฉพาะอันตรายทีม่ อี ยูห รือเกิดขึน้ อยางครอบคลุม
ไมนอยเกินไปหรือมากเกินไป ตองเหมาะสม
และพอดีกับอันตรายนั้น ประเด็นนี้ เจาหนาที่
ความปลอดภัยจะตองทําหนาทีป่ ระเมินอันตราย
เพือ่ ใชเปนขอมูลประกอบการเสนอซือ้ อุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลเพือ่ ใหผบู ริหารตัดสินใจอนุมตั ิ
ซึ่งตองทําอยางละเอียดและครอบคุลมเพื่อให
ไดขอมูลที่ถูกตองแมนยํา ที่สาํ คัญคือ จะตองมี
มาตรฐานอางอิงในทุกหัวขอ
ในความคิดของนักบริหารทั่วไป ความ
ปลอดภัยของคนงานเปนเรือ่ งสําคัญอันดับตนๆ
แตถาความปลอดภัยที่แลกดวยงบประมาณที่
เหมาะสม (ไมมากเกินความจําเปน) ยอมแสดง
ใหเห็นถึงความเปนมืออาชีพของเจาหนาทีค่ วาม
ปลอดภัยในการชวยใหผบู ริหารลดตนทุนลงไป
แนนอนวาไมมผี บู ริหารคนใดปฏิเสธขอเสนอนี้
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