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มือของคนงานเปนเคร่ืองมือสาํคัญทีสุ่ด
แตความเปนจริงของการบาดเจ็บทีม่อืในสถานที่
ทาํงานแสดงใหเหน็ถงึความไมสมัพนัธกันระหวาง
ความพยายามของสถานประกอบการทีจ่ะปรับปรุง
ความปลอดภยัในการทาํงานกับการตอบสนอง
ของคนงานในการใชอุปกรณปองกัน ในขณะที่
สถานประกอบการรณรงคใหมีการใชอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล แตคนงานไมคอยสนใจจึง
ไดรับบาดเจ็บจนถงึขัน้เขารับการรกษาพยาบาล
และหยดุงานจนกวาอาการจะหายดี

การบาดเจ็บทีม่อืจากการกระแทกมหีลาย
ลกัษณะ ต้ังแตบวม ชํ้า น้ิวเคลด็ ไปจนถงึกระดูก
มอืแตก กระดูกและเน้ือเยือ่บริเวณหลงัมอืเปน
สวนที่ไดรับบาดเจ็บจากการกระแทกไดงาย
เกิดขึน้เปนปกติในการทาํงาน ไมวาจะเปนงาน
ขดุเจาะแกสและนํ้ามนันอกชายฝง งานกอสราง
งานเหมอืง งานผลติ งานคลงัสนิคา และงานขนสง

สํานักสถิติแรงงานของสหรัฐฯ (BLS)
รายงานวามกีารบาดเจ็บและการเจ็บปวยทีม่ผีล
กระทบตออวัยวะสวนบนโดยเฉพาะบริเวณมือ
และแขนถงึ 300,000 รายตอป โดย 42% เปน
การบาดเจ็บทีม่อื ในป 2015 สมาคมผูรับเหมา
ขดุเจาะนานาชาติ (IADC) ระบ ุอบุติัเหตุทีท่าํให
เกิดการบาดเจ็บที่มือในอุตสาหกรรมแกสและ
นํ้ามนัคดิเปน 40% ของอบุติัเหตุทีเ่กิดขึน้ทัง้หมด
ในอุตสาหกรรมน้ี

จากสถิติการบาดเจ็บที่มือของ IADC
น้ิวมอืเปนสวนทีไ่ดรับบาดเจ็บไดงาย และทาํให
เกิดบาดเจ็บจนถงึขัน้หยดุงาน โดยคดิเปน 1 ใน
3 ของการบาดเจ็บที่มือทั้งหมดที่ไดบันทึกไว
หรือประมาณ 20% ของการบาดเจ็บถึงขั้น
หยุดงานทั้งหมด ในขณะที่การบาดเจ็บที่มือ
และขอมือคิดเปน 11% และ 10% ตามลาํดับ

มูลคาความสูญเสียทั้งเวลาและผลผลิต
เปนตัวเลขที่นาตกใจ จากการประมาณการณ
ของสภาความปลอดภัยแห งชาตอสหรัฐฯ
(NSC) ระบมุมีลูคาสงูถงึ 142 ลานดอลลารในป

2017 (เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเทาน้ัน)
ลดความเสีย่งจากการกระแทก
กอนหนาน้ันเราไมมมีาตรการใดๆ ทีจ่ะ

ประเมนิประสทิธภิาพของถงุมอืทีใ่ชในงานภาค
อตุสาหกรรมสาํหรับปองกันการบาดเจ็บทีห่ลงัมอื
จนกระทั่งเมื่อไมนานมาน้ี

มาตรฐานการปองกันมือของยุโรป EN
388 ไดแกไขปรับปรุงเมือ่ป 2016 โดยรวมเอา
การประเมนิการกระแทกเขาไปดวย แตมาตรฐาน
ของอเมริกายังคงใชของเดิมทีไ่มมกีารประเมนิ
ประสิทธภิาพรับแรงกระแทกของถุงมือ

เร่ิมที่ภาคอุตสาหกรรมกอน สมาคม
อุปกรณความปลอดภัยนานาชาติ (ISEA;
International Safety Equipment Association)
ไดเขยีนมาตรฐานใหมทีไ่มใชขอบงัคบั (ประเภท
สมคัรใจ) “ANSI/ISEA 138” ซึง่เปนมาตรฐาน
อเมริกันสาํหรับการประเมินประสิทธิภาพและ
การจัดประเภทการตานแรงกระแทกของอปุกรณ
ปองกันมือ

คณะกรรมการมาตรฐานทีรั่บผดิชอบใน
การออกมาตรฐาน ISEA 138 ประกอบดวยผูผลติ
ถงุมอืช้ันนํา ผูเช่ียวชาญวัสด ุ D3O ผูเช่ียวชาญขอมลู
เชิงลกึจากสถาบนั ดร.ลอยด แชมเพญ สถาบนั
ศัลยกรรมในเมืองฟนิกซ รัฐแอริโซนา ซึ่งเนน
ศลัยกรรมมอืดวยพลาสติกและปลกูถายอวัยวะ

“เมื่อพิจารณาดานสรีระมนุษย มือเปน

Source: ANSI/ISEA 138: The New Standard for Back-of-Hand Protection by Rodney Taylor, Jan 01, 2019,
https://ohsonline.com/articles/2019/01/01/ansi-isea-138-the-new-standard. aspx?admgarea=ht.HandProtection
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อวัยวะทีเ่ปราะบางและบาดเจ็บไดงายมากทีส่ดุ"
ดร.แชมเพญอธิบาย “สวนของมือทีเ่ปนปญหา
หลักมีสองแหงคือ ปลายน้ิวมือซึ่งบาดเจ็บบอย
มาก เน่ืองจากเปนสวนทีต่องสมัผสักับทกุสิง่ อกี
สวนหน่ึงคอืขอน้ิวซึง่มกัจะถกูกระแทกจากสิง่ตางๆ
เชน ประแจที่ลื่นหรือตกใส หรือกระโปรงรถ
หลนนใสขณะวางมอืไวขางลางตรงขอบตัวถงั

การวัดประสิทธิภาพ (Measuring
Performance)

มาตรฐาน ANSI/ISEA 138 เปนสิ่งที่จะ
มาเปลีย่นแปลงตลาดอปุกรณปองกันสวนบคุคล
ในสถานทีท่าํงาน โดยเฉพาะดานการออกแบบ
ถงุมอืทีใ่ชในงานอตุสาหกรรม มาตรฐานใหมน้ี
จะมคีาประสทิธภิาพขัน้ตํ่า การจําแนกประเภท
และการติดปายสาํหรับผลิตภัณฑปองกันมือที่
ออกแบบมาเพือ่ปองกันขอน้ืวมอืและปลายน้ิวมอื
จากแรงกระแทก

เมื่อทศวรรษที่แลว มีผลิตภัณฑปองกัน
หลงัมอืออกมาจําหนายมากมาย สาํหรับผูซือ้ที่
เจาะจง สนิคาทีม่มีากเกินไปเปนเร่ืองทาํใหตัดสนิ
เลือกสิ่งตองการไดยากขึ้น เน่ืองจากสวนใหญ
ไมมีการระบุประสิทธิภาพ หรือมีการระบุแตก็
ยากจะเขาใจและใชมาตรฐานทีแ่ตกตางออกไป
ทาํใหขาดความนาเช่ือถอื โดยเฉพาะถงุมอืทีใ่ช
ปองกันหลงัมอืโดยตรง

เมือ่ปราศจากขอแนะนําทีเ่ช่ือถอืได ผูซือ้
หรือแผนกความปลอดภัยจึงอาจไดสินคาที่มี
คุณสมบติตํ่ากวาหรือสูงกวาคาที่ตองการมาก
เกินไป ผลที่ตามมาก็คือเสียคาใชจายสูงโดย
ไมจําเปนเมื่อซื้อของที่มีคุณสมบัติสูงเกินคา

ความตองการ หรือปลอยใหลกูจางเสีย่งอนัตราย
ถาซือ้ของทีค่ณุสมบติัตํ่ากวาคาความตองการ

“ถุงมืออะไรที่เหมาะสมสําหรับปองกัน
หลังมอืที่สุด จนกระทัง่บัดน้ี ผมก็ยังหาคาํคอบ
ทีชั่ดเจนไมได” แดน มารก้ีวกิซ  ทีป่รึกษาดาน
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดลอมอิสระ
กลาว บางคนอาศยัการลองผดิลองถกูเพือ่หาขอ
สรุป โดยใหคนงานทดลองใชถงุมอืทีโ่ฆษณาวา
สามารถกันการแรงกระแทกแลวใหขอมลูตอบกลบั
จากน้ันคนหาถงุมอืคูทีค่นงานชอบมากทีส่ดุ แต
การลองผิดลองถกูก็มจุีดออน เพราะคนงานจะ
พยายามทําในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อพิสูจน
คณุภาพของสนิคา เชน หยอนเคร่ืองมอืหลนลง
บนมือซึ่งมีแนวโนมจะทาํใหเกิดบาดเจ็บ ซึ่งไม
จําเปนและไรประโยชน เพราะอุปกรณปองกัน
สวนบคุคลไมวาจะเปนอะไรลวนมวัีตถปุระสงค
ใชปองกันอนัตรายจากอบุติัเหตุหรือเหตุทีเ่กิดขึน้
โดยไมต้ังใจ ไมใชอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ
จากการต้ังใจเพือ่พสิจูนคณุภาพของอปุกรณแต
อยางใด

การพิสูจนคุณภาพของอุปกรณปองกัน
ทีถ่กูตองและไมมคีวามเสีย่งคอืการทดลองตาม
มาตรฐานกําหนด อุปกรณใดผานการทดสอบ
(ทดสอบผาน) ก็ไดรับมาตรฐานไป

สาํหรับมาตรฐานใหมสาํหรับถงุมอืตานทาน
แรงกระแทกกระทาํตอหลงัมอืมดีวยกัน 3 ระดับ
แตละระดับบอกชัดเจนใหใชในงานอตุสาหกรรม
ลกัษณะใด (มกีารเจาะจงตามกระบวนการทาํงาน
ซึง่ตัดสนิจากการพจิารณาดวยสายตา ซึง่ถงุมอื
แตละระดับมีประสิทธิภาพที่แตกตางกันโดย
จะมรูีปภาพ (pictogram) ระบกุารทาํงานทคีวร
ใชถุงมือปองกัน นอกจากน้ีก็ยังมีแถบระบุการ
ผานมาตรฐานแสดงใหเหน็ดวย

ถงุมอืทีใ่ชปองกันอนัตรายทีจ่ะเกิดกับมอื
ผูสวมใส กอนหนาน้ีมกัจะเนนทีก่ารบบี การบด
การทบั และการบาด โดยละเลยการปองกันการ
กระแทกจากดานบนหรือไมเนนการปองกันใน
สวนน้ีเทาทีค่วร ระยะหลงัไดพสิจูนจากรายงาน
ของสถาบนัความปลอดภยัหลายแหงในสหรัฐฯ
แลววา การกระแทกจากวัสดุทีก่ระทาํตอดานหลงั
มือ ไมวาจะเปนการหลนกระแทก หรือการทุบ
หรือการตอก เกิดขึน้มากในอตุสาหกรรมตางๆ
จึงจําเปนตองใชถงุมอืทีส่ามารถปองกันอนัตราย
ในลกัษณะน้ีโดยเฉพาะ

ทั้งน้ี สถาบัน ANSI/ISEA ของสหรัฐ
อเมริกาไดออกมาตรฐานเพือ่รับรองถงุมอืดังกลาว
มาตรฐานทีใ่ชคอื ANSI/ISEA 138 เปนการออก
ตามหลังสหภาพยุโรปที่ใชมาตรฐาน EN 388
กอนหนาน้ันหลายป

จุดประสงคของมาตรฐานใหม น้ี  คือ
ตองการทดสอบประสทิธภิาพการปองกันน้ิวและ
กระดูกขอน้ิวของถุงมือ โดยน้ิวมือทั้งปลายน้ิว
และกระดูกขอน้ิวเปนสวนที่อยูบริเวณหลังมือ
ที่เสี่ยงตอการไดรับแรงกระแทกจากวัสดุที่ตก
จากทีส่งู หรือการถกูเคร่ืองมอืตีลงมาทีห่ลงัมอื
หรือหลนทบัซึง่ถงุมอืตามมาตรฐาน ANSI/ISEA
138 ตองปองกันการบาดเจ็บทีน้ิ่วมอืได โดยจะ
ขึน้กับวัสดุทีใ่ชทาํถงุมอืวามคีวามแขง็แกรงพอที่
จะตานทานแรงทีก่ระทาํตอน้ิวมอืไดในระดับใด

ในงานกอสราง อบุติัเหตุทีเ่กิดกับมอืมกั
จะเปนการตอกตะปพูลาดไปโดนน้ิวมอืทัง้ขอน้ิว
และปลายน้ิว หรือในงานการผลิต คนงานถูก
เคร่ืองมอืหรือเคร่ืองจักรฟาดลงมาหรือหลนทบั
ที่น้ิว แมจะสวมถงุมือ แตหากเปนถุงมอืที่ไมได
รับการรับรองจากมาตรฐานตานทานแรงกระแทก
ก็อาจไดรับบาดเจ็บสาหสัถงึขัน้หยดุงาน (มอืเปน
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อวัยวะสาํคญัอนัดับตนๆ ของคนงาน หากบาดเจ็บ
ทีม่อืจนไมสามารถหยบิจับหรือควบคมุอะไรไมได
ก็ถือวา “ทาํงานไมได” ตองหยุดงานไป)

อบุติัเหตุทีค่นงานในอูซอมรถประสบกัน
บอยที่สุดคือวางมือไวใตฝากระโปรงรถเพื่อ
ตรวจเช็คเคร่ืองยนต แตเสาค้าํชํารุดไมแขง็แรง
ทาํใหฝากระโปรงรถหลนลงมาทับหลังมือของ
คนงาน ขอน้ิวไดรับบาดเจ็บ บางรายถงึขัน้กระดูก
ขอน้ิวแตก แมสวมถงุมอืปองกันไว แตสวนใหญ
ไมมคีณุสมบติัตานทานแรงกระแทกจึงไมสามารถ
ปองกันการบาดเจ็บได

ถงุมอืปองกันแรงกระแทกทีท่าํใหหลงัมอื
ขอน้ิวมือ รวมทั้งปลายน้ิวมือไดรับบาดเจ็บทาํ

และคาโดยรวมอยูที่นอยกวา 5 กิโลนิวตัน
จําไวในใจ ถงุมอืทีม่คีาแรงกระทาํตอหลงั

มอืนอยหมายถงึถงุมอืน้ันดูดซบัแรงกระแทกได
มากจึงมีความปลอดภัยสูงกวา เหมาะสาํหรับ
ใชสวมใสทาํงานที่มีลักษณะจะไดรับบาดเจ็บที่
หลงัมอืจากการกระแทกของวัตถตุางๆ เปนปกติ
เชน งานกอสราง งานการผลติ งานซิอ่มบาํรุง ฯลฯ
ในทีน้ีหมายถึงถุงมือระดับ 3 ที่ตานทานแรง
กระแทกที่หลังมือไดดีกวาระดับ 2 และ 1

 อยางไรก็ตาม การเลอืกใชถงุมอืปองกัน
แรงกระแทกตองมกีารประเมนิงานกอนวามคีวาม
เสี่ยงจะไดรับอันตรายระดับใด (1 2 หรือ 3 :
พจิารณาตามแนวโนมหรือโอกาสจะไดรับบาดเจ็บ)
งานทีค่นงานมโีอกาสจะไดรับบาดเจ็บทีม่อืมาก
ที่สุด เชน งานตอกตะปู งานตีเหล็ก งานขึ้นรูป
โลหะ ฯลฯ ตองเลอืกใชถงุมอืทีป่องกันแรงกระแทก
ไดมาก น่ันคอืถงุมอืระดับที ่3 ซึง่สามารถดูดซบั
แรงกระแทกไดดี มีแรงกระแทกกระทําตอมือ
นอย โอกาสทีไ่ดรับบาดเจ็บยูในระดับตํ่า แมถกู
กระแทกหลายคร้ังระหวางการทาํงาน สาํหรับ
งานทีค่นงานมคีวามเสีย่งระดับตํ่า ใหพจิารณา
เลอืกถงุมือระดับ 1 หรือ 2 ทีร่าคายอมเยากวา
ถุงมือเหลาน้ี แมจะดูดซับแรงกระแทกไดนอย
แตในเมอืมอืมโีอกาสไดรับแรงกระแทกนอยถงึ
นอยมาก หรือไมมีเลย การใชถุงมือที่ใหการ

ดูดซับแรงกระแทกนอยนาจะเพยีงพอแลว
การประเมินอันตรายกอนการเลือกซื้อ

อปุกรณปองกันสวนบคุคล (PPE) เปนขัน้ตอนที่
สาํคัญและจําเปน ซึ่งจะทาํใหเราตัดสินใจไดวา
จะเลือกอุปกรณระดับใดใหเหมาะสมกับการ
ทํางาน น่ันคือไดอุปกรณที่สามารถปองกัน
อันตรายจริงๆ ที่มีอยูหรือเกิดขึ้นไดอยางพอดี
ไมนอยหรือไมมากเกินไป

PPE ปองกันไดนอยกวาอันตรายที่มีอยู
จริงถอืวาไมมปีระสทิธภิาพเพยีงพอทาํใหคนงาน
มคีวามเสีย่งจะไดรับบาดเจ็บ

PPE ปองกันไดมากกวาอันตรายที่มีอยู
จริงถอืวามปีระสทิธภิาพมากเกินไปทาํใหคนงาน
ไมมีความเสี่ยงจะไดรับบาดเจ็บ แตจะเปนการ
สิน้เปลอืงทรัพยากรและคาใชจายโดยไมจําเปน

การปองกันอันตรายทีไ่ดผลตองปองกัน
เฉพาะอนัตรายทีม่อียูหรือเกิดขึน้อยางครอบคลมุ
ไมนอยเกินไปหรือมากเกินไป ตองเหมาะสม
และพอดีกับอันตรายน้ัน ประเด็นน้ี เจาหนาที่
ความปลอดภยัจะตองทาํหนาทีป่ระเมนิอนัตราย
เพือ่ใชเปนขอมูลประกอบการเสนอซือ้อุปกรณ
ปองกันสวนบคุคลเพือ่ใหผูบริหารตัดสนิใจอนุมติั
ซึ่งตองทําอยางละเอียดและครอบคุลมเพื่อให
ไดขอมูลที่ถูกตองแมนยาํ ที่สาํคัญคือ จะตองมี
มาตรฐานอางองิในทกุหวัขอ

ในความคิดของนักบริหารทั่วไป ความ
ปลอดภยัของคนงานเปนเร่ืองสาํคญัอนัดับตนๆ
แตถาความปลอดภัยที่แลกดวยงบประมาณที่
เหมาะสม (ไมมากเกินความจําเปน) ยอมแสดง
ใหเหน็ถงึความเปนมอือาชีพของเจาหนาทีค่วาม
ปลอดภยัในการชวยใหผูบริหารลดตนทนุลงไป
แนนอนวาไมมผีูบริหารคนใดปฏเิสธขอเสนอน้ี

ดวยวัสดุซับแรงกระแทก ทาํใหแรงกระแทกที่
สมัผสักับมอืคนงานมนีอยลงจนไมเปนอนัตราย
โดยถุงมือดังกลาวจะตองผานการทดสอบตาม
มาตรฐาน ANSI/ISEA 138 ซึ่งมีอยูดวยกัน 3
ระดับตามความสามารถในการดุดวับแรงกระแทก
(แสดงคาที่ แรวกระแทกที่ กระทํากับลังมือ
ผูสวมใส) ดังน้ี

 ระดับที ่1 (Level 1) ดูดซบัแรงกระแทก
ไดนอย (แรงกระทาํทีห่ลงัมือจะมีมาก) เหมาะ
สําหรับใชสวมใสทํางานที่มีความเสี่ยงไดรับ
แรงกระแทกทีห่ลงัมอืนอย โดยแรงทีก่ระทาํตอ
ห ลงัมอืจะมคีาเฉลีย่นอยกวา 9 กิโลนิวตัน และ
คาโดยรวมอยูที่นอยกวา 11 กิโลนิวตัน

ระดับที ่2 (Level 2) ดูดซบัแรงกระแทก
ไดมากกวาระดับที ่1 (แรงกระทาํทีห่ลงัมอืจะมี
นอยลง) เหมาะสาํหรับใชสวมใสทาํงานมคีวาม
เสีย่งไดรับแรงกระแทกทีห่ลงัมอืมากวาระดับที่
1 โดยแรงทีก่ระทาํตอหลงัมอืจะมคีาเฉลีย่นอย
กวา 6.5 กิโลนิวตัน และคาโดยรวมอยูทีน่อยกวา
8.1 กิโลนิวตัน

ระดับที ่3 (Level 3) ดูดซบัแรงกระแทกได
มากที่สุด (แรงกระทาํที่หลังมือจะมีนอยที่สุด)
เหมาะสาํหรับใชสวมใสทาํงานมคีวามเสีย่งสงูจะ
ไดรับแรงกระแทกที่หลังมือ โดยแรงที่กระทาํ
ตอหลังมือจะมีคาเฉลี่ยนอยกวา 4 กิโลนิวตัน


