หนวยที่ 6 การบริหารจัดการอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและอุปกรณฉุกเฉิน
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เปนอุปกรณที่ออกแบบมาเพื่อสวมใสเพื่อ
ปกปองสวนหนึ่งสวนใดของรางกายไมใหไดรับอันตรายหรือบรรเทาอันตรายที่เกิดขึน้ เนื่องจากการทํางาน
ชนิดและวัตถุประสงค
อุปกรณปกปองศีรษะ มี 3 ชั้นคุณภาพ
ชั้นคุณภาพ A ปองกันกระทบกระแทกเจาะทะลุของของแข็ง ทนแรงดันไฟฟาไมเกิน 2,200 โวลต สําหรับงานทั่วไป โยธา
กอสราง เครื่องกล งานเหมือง และงานที่ไมเสี่ยงตอไฟฟาแรงสูง
ชั้นคุณภาพ B มีคุณสมบัติเหมือน A แตเพิม่ เติม คือทนแรงดันไฟฟาได 20,000 โวลต เหมาะงานไฟฟาแรงสูง
ชั้นคุณภาพ C ปองกันการกระทบกระแทก เจาะทะลุ แตไมปองกันอันตรายจากไฟฟา
รูปรางลักษณะ มีทั้งมีขอบ ไมมีขอบ มีขอบยื่นเฉพาะดานหนา เปลือกหมวกทําจากโพลีเอทธิลีนคุณภาพดี มีสันนูนหรือรอง
กันแรงกระแทก แฉลบ รองในหมวก อยูหางจากเปลือกหมวก 1-1.25 นิว้ เพื่อดูดซับแรงกระแทก
สายรัดศีรษะ ใชปรับขนาดใหพอดีกับศีรษะ สายรัดคาง กันปลิว รวง แถบซับเหงื่อ ติดอยูบริเวณหนาผากปองกันเหงื่อเขา
ตา หมวกคลุมศีรษะ สําหรับงานที่มีอุณหภูมิต่ํามาก
อุปกรณปกปองใบหนาและดวงตา
1.1 แวนตานิรภัย
1.2 ครอบตานิรภัย
- ครอบตากันกระแทก
- ครอบตากันสารเคมี
- ครอบตาสําหรับงานเชื่อมโลหะ
1.3 กะบังหนา มีลักษณะใสแผนโคงครอบใบหนา
1.4 ถุงครอบศีรษะ ปองกันสารอันตรายมีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรงกระเด็นโดนใบหนา
1.5 กะบังหนาสําหรับงานเชื่อมโลหะ แบบมือถือ และแบบสวมศีรษะ
การเลือกใช – ประสิทธิภาพมาตรฐานรองรับ – ความพอดีกับใบหนาไมบดบังสายตา และมองเห็นภาพไดเสมือนจริง – ความ
สบายขณะสวมใสน้ําหนักเบา – ทนทานตอความรอน การกัดกรอนสารเคมี ไมเกิดระคายเคืองตอผิวหนัง – ไมเปนอุปสรรคกับ
อุปกรณคุมครองความปลอดภัย อื่น - ทนทานทําความสะอาดและฆาเชือ้ โรคไดงาย
การดูแลรักษาและขอควรระวัง ทําความสะอาดหลังการใชงานทุกวัน ตรวจสภาพทัว่ ไปของอุปกรณ ไมเสียหายแตกราว
อุปกรณปกปองมือและแขน ปองกันอันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับมือและแขนในการทํางานในสถานประกอบการ
อันตรายไดแก การสัมผัสสารเคมี บากเจ็บจากของมีคม กระทบกระแทกกับวัตถุ สัมผัสกับอุณหภูมิสูงหรือต่ํา การสัมผัสกับไฟฟา
ชนิดของถุงมือ
1. ถุงมือปองกันสารเคมี

- ถุงมือบิวทิล เปนยางสังเคราะหปองกันสารเคมีไดหลายชนิด กรด ดางกัดกรอนรุนแรง มีความยืดหยุนไดดเี มื่อใชกับ
อุณหภูมิต่ํา แตไมควรใชกับสารไฮโดรคารบอน
- ถุงมือยางธรรมชาติ ใชปองกันอันตรายจากสารเคมีละลายน้ําไดหลายชนิด ใชงานไดดีที่อุณหภูมสิ ูงต่ํา แตบางคนอาจ
แพ
- ถุงมือนีโอพรีน เปนยางสังเคราะห มีความยืดหยุนสูง ทําใหแนบกระชับ หยิบจับคลองแคลว ทนตอการฉีกขาด เหมาะ
สําหรับปองกันน้ํามันไฮโดรลิกส แอลกอฮอล กรด ดางที่พบในสิ่งมีชวี ิต
- ถุงมือไนไตร ยืดหยุนดี ทนทาน เหมาะสําหรับปองกันน้าํ มัน ไขมัน กรด แอลกอฮอล คลอรีน แตไมเหมาะกับสาร
ปฏิกิริยาออเดชั่นรุนแรง
2. ถุงมือปองกันการขีดขวน .ใชปองกันการขีดขวน การบาด การเฉีอนของมีคม วัสดุทใี่ ชทําไดแก
- หนังสัตว นิยมนําหนังวัว หนังหมู และหนังแกะ หนังแกะจะมีความออนนุมมากที่สดุ ใชกนั ทั่วไปในโรงงาน
อุตสาหกรรม มีคุณสมบัติสวมใสสบาย ระบายอากาศไดดี ทนทาน มีความยืดหยุน สามารถหยิบจับสิ่งของไดงาย
- เสนใยสังเคราะห สวมใสสบาย ระบายอากาศและยืดหยุน ไดดี ตัวอยางของวัสดุนี้คอื เคฟลาร (Kevlar)
- ตาขายลวด (Metal Mesh) ทําจากโลหะถักเปนรูปมือ ใชกบั ของมีคมเฉพาะ ปองกันการตัดเฉือน เชน ชําแหละเนื้อสัตว
3. ถุงมือปองกันอุณหภูมิ ปองกันอันตรายจากการหยิบจับวัสดุที่อุณหภูมริ อนหรือเย็น
- หนังสัตวและเสนใยสังเคราะห - ผา ปองกันอุณหภูมสิ ูงหรือต่ํามากไมไดจึงปรับปรุงดวยการเคลือบหรือผสมวัสดุอื่นดวย
- อลูมิเนียม (Aluminized Gloves) บุดวยวัสดุที่เปนฉนวนเหมาะสําหรับใชกับงานทีอ่ ุณหภูมิสูงหรือต่ํามากๆได
4. ถุงมือปองกันไฟฟา ทําจากวัสดุที่ตานทานแรงดันไฟฟาระดับตางๆ มักใชรวมกับถุงมือหนังหรือหอหุมดวยวัสดุที่ทนการ
ขีดขวน บาด เจาะทะลุ เพื่อปองกันไมใหวัสดุที่เปนฉนวนรั่วฉีกขาด แบงเปนชั้นคุณภาพ 0-4 ชั้นคุณภาพ 4 มีความเปนฉนวน
ทนแรงดันไฟฟาไดสูงสุด
การเลือกใช พิจารณาตามเกณฑตอไปนี่
- ประสิทธิภาพในการปองกันและมาตรฐานรองรับ
- ลักษณะอันตราย ลักษณะงาน ชนิดของสารเคมี
- การใชงาน : ระยะเวลาสัมผัสอันตราย สวนของรางกายที่สัมผัส ( มือ แขน นิว้ )
- ผิวสัมผัสของวัสดุ (แหง เปยก มีน้ํามัน) และการจับยึด
- ขนาดความหนา ของวัสดุ
- ความสบาย
- การทําความสะอาดดูแลรักษา
ทําความสะอาดหลังการใชงานทุกวัน น้ําลาง หรือวิธีการที่ผูผลิตแนะนํา ผึ่งใหแหง เก็บในที่สะอาด ไมรอนปราศจากฝุน
อุปกรณปกปองขาและเทา ปองกันอันตรายตางๆที่อาจเกิดขึน้ กับขาและเทาในสถาณประกอบการ มี ชนิด
1. รองเทานิรภัยทั่วไป เปนรองเทาหุมสน สวนหัวมีครอบปลายเทาทําจากโลหะ พื้นรองเทาอาจจะทําปองกันลื่น แผนหนัง
คลุมรูรอยเชือกปองกันโลหะหลอมเหลวกระเด็น
2. รองเทานิรภัยปกปองสวนบนของเทาทั้งหมด เหมือนรองเทานิรภัยแตเสริมวัสดุปองกันกระแทกหุม สวนบนของเทา

3. รองเทานิรภัยปองกันการเจาะทะลุ เสริมแผนโลหะระหวางพื้นรองเทาดานในและดานนอกปองกันการเจาะทะลุของของ
แหลม
4. รองเทาตัวนําไฟฟา (Electrically Conductive Shoes) เปนรองเทาปองกันการสะสมของไฟฟาสถิต เหมาะสําหรับไส
ทํางานที่เสี่ยงตอการระเบิดหรือไฟไหม เพราะไฟฟาสถิตสะสมในตัวผูปฏิบัติงานอาจเกิดประกายไฟ ทําใหเกิดระเบิด
หรือไฟไหมได
5. รองเทาปองกันอันตรายจากไฟฟา ปองกันไมใหเทากลายเปนทางผานของไฟฟาไปยังพื้นดิน ปองกันสูงสุดไดไมเกิน 600
โวลตบนพื้นแหง
การเลือกใช - ประสิทธิภาพมาตรฐานรองรับ เชน สมอ ANSI EN ISO
- เหมาะสมกับลักษณะงาน – ขนาดพอดี – น้ําหนักเบา – ความสวยงาม ถาถูกใจผูใชกจ็ ะเกิดแรงกระตุนใหเกิดทัศนคติที่ดี
ในการใสและดูแลรักษา
การดูแลรักษาและขอควรระวัง ทําความสะอาดดวยการปด เช็ดฝุนหรือลางดวยน้าํ สะอาด ผึ่งแดด กอนใชทกุ ครั้งควรตรวจหารอย
ขาด รู ความชํารุด ซอมใหอยูในสภาพดี ไมมั่นใจวาคงคุณสมบัติการปองกันตามมาตรฐาน ควรเปลีย่ นคูใหม สําหรับรองเทา
ปองกันไฟฟา สารเคมี ควรปฏิบัติตามคูมือการดูแลรักษาและการตรวจสภาพของผูผลิต
อุปกรณปกปองลําตัว
ชุดปองกันสารเคมี วัตถุประสงคเพื่อปองกันไมใหผิวหนังของรางกายไดรับอันตรายจากสารเคมีทั้งจากการซึมผานและ
เกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่ เชน ไหม บวม คัน เปนแผล แบงออกเปน 3 ชนิด ดังนี้
1. ชุดปองกันแก็สพิษ ใชสําหรับปองกันสารอันตรายอยูในสถานะแก็สของเหลวไมใหสัมผัสกับรางกาย เปนชุดคลุมทั้งตัว
ตั้งแตศีรษะจรดเทา อากาศภายนอกไมสามารถเขาได จึงตองใชถังบรรจุอากาศพกพา เพื่อชวยหายใจ มาตรฐาน ระดับ A
2. ชุดปองกันการกระเด็นของของเหลวอันตราย ปองกันการกระเด็น แตสารเคมี ในสภาพแก็สเขาได มาตรฐาน ระดับ B , C
3. ชุดปองกันการปนเปอนทั่วไป ปองกันการสัมผัสโดยตรงกับสารเคมี สภาพแก็สผานได
ตองผานการทดสอบ 2 อยางคือ 1 การซึมผาน 2. การเลือกใช
ชุดปองกันความรอน ปองกันอันตรายจากความรอนที่แผมาจากแหลงกําเนิด การกระเด็นของโลหะหลอมเหลว ใชกับงาน เตา
หลอมโลหะ เตาเผา เตาอบ งานผจญเพลิง งานซอมบํารุงบางชนิด มีหลายชนิดตามวัสดุที่ทํา จะแตกตางกันตามอุณหภูมิที่
ปองกันได
1. หนังสัตว ปองกันความรอนที่แผออกมาจากแหลงกําเนิดและเปลวไฟ ประกายไฟ การกระเด็นของโลหะหลอมเหลว รังสี
อัลตราไวโอเลต อินฟาเรด และแรงกระแทกเล็กนอยได
2. ขนสัตวหรือเสนใยฝายเคลือบสารเคมี ปองกันเปลวไฟ ประกายไฟ ทนทาน ใหความรูสึกสบายเมื่อสวมใส ปองกันการขีด
ขวน และใชสาํ หรับงานในทีอ่ ุณหภูมิต่ําไดดวย
3. เสนใยแกวเคลือบอลูมิเนียม เปนวัสดุที่ทําจากใยแกวเคลือบผิวดานนอกดวยอะลูมิเนียม สามารถสะทอนการแผรังสีความ
รอน ทนอุณหภูมิไดสูงมาก เหมาะสําหรับงานผจญเพลิงโดยตรง เชนงาน ผจญเพลิง

4. เสนใยสังเคราะห เปนวัสดุที่สังเคราะหขนึ้ ทนอุณหภูมสิ ูงไดดีมาก ทอเปนผืนไดคลายผาทั่วไป และทนทาน ไดแกเสนใย
อรามิค เสนใยอะครีลิค เสนใยโพลีอิไมด เปนตน
การเลือกใช – ประสิทธิภาพในการปองกันและมาตรฐานรองรับ – รูปแบบขนาดและความพอดี – ความรูสึกสบายเมื่อสวมใส –
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ เชน การระบายอากาศ น้ําหนัก ความระคายเคือง การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิรา งกายมากเกินไป การเปนลม
อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง ระยะความสูงไมควรเกิน 1.8 เมตร หรือ 1 ชวงตัว ระยะความสูงปลอดภัย อุปกรณปองกันการตก
จากที่สูงเพื่อไมใหผูปฏิบัติงานตกลงมากระแทกพี้นเบี้องลาง หรือพื้นที่ต่ํากวา แบงเปน 2 ชนิดคือ 1 อุปกรณปองกันตก 2 อุปกรณ
กําหนดขอบเขต
- อุปกรณรัดลําตัว เข็มขัดนิรภัยสําหรับทํางานบนเสา เข็มขัดนิรภัยสําหรับทํางานทั่วไป สายรัดตัวนิรภัยชนิดคาดอก สาย
รัดนิรภัยชนิดเต็มตัว
- อุปกรณเชื่อมตอ เชือกนิรภัย สายชวยชีวติ จุดยึด
การเลือกใช วิเคราะลักษณะงานความเสี่ยง ศึกษาโครงสราง ประสิทธิภาพมาตรฐานรับรอง ความแข็งแรงของอุปกรณ ตรวจสอบ
คุณภาพ
เข็มขัดและสายรัด นิรภัยที่ไดรับการกระตุกจากการตกจากที่สูงครั้งหนึ่งแลว ไมควรนํากลับมาใชใหม
การบริหารการจัดการอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลในสถานประกอบการ
การประเมินเพื่อเลือกใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล ดวยเทคนิคการเดินสํารวจ(Walk Through)
ขอมูลสําคัญที่ควรได 1. รายละเอียดของกระบวนการทํางาน 2 อันตรายที่เกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน 3 ผลของอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นกับผูปฏิบัติงาน 4. เลือกอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม
การประเมินสภาวะสุขภาพของผูใ ชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
1. ความสมบูรณของรางกาย พรอมตอการใชอุปกรณ
2. การเฝาระวังทางการแพทย ตรวจรางกาย ปละ 1 ครั้ง
3. การตรวจทางชีวภาพ สารเคมีในรางกาย เชนตรวจตะกัว่ ในเลือด เพื่อวางแผนปองกัน
การฝกอบรมอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคล เนื้อหาควรประกอบดวย
1. สาเหตุที่ตองใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
2. ชนิดของอุปกรณ และหลักการปองกัน
3. หลักการเลือกอุปกรณ ใหเหมาะกับลักษณะงานตางๆ
4. วิธีการใช การทําความสะอาด การตรวจสภาพ การบํารุงรักษา การเก็บ และการทิ้งอยางถูกวิธี
5. ผลเสียของการไมใชอุปกรณหรือใชไมถูกตอง
6. ขอจํากัดอุปกรณ
การศึกษาดวยตนเอง หรือเสียงตามสายใหความรู เผยแพร
ประเมินผลบันทึกขอมูล

- ประเมินเปนระยะตามความเหมาะสม
- ประเมินเมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้น
- ประเมินหลังสิน้ สุดโครงการ
อุปกรณเพื่อความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน
อางลางตาและฝกบัวชําระรางกายฉุกเฉิน
- ฝกบัวชําระรางกายฉุกเฉิน (Emergency Showers)
- อางลางตาและใบหนาฉุกเฉิน (Eye/Face Washer)
- อางลางตาฉุกเฉิน (Eye Washes)
- สายฉีดน้ําลางตาฉุกเฉิน (Eye Wash/Drench Hoses)
มาตรฐานที่กําหนดสําหรับอางลางตาและฝกบัวชําระรางกายฉุกเฉินมีสาระสําคัญ ไดแก ประเภท การออกแบบประสิทธิภาพการ
ทํางาน การติดตั้ง การใช และการดูแลรักษา
ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Lighting System) มีความจําเปนมากในการหนีออกจากอาคารกรณีไฟไหมหรือเหตุฉุกเฉินอื่นที่
ไมมีแสงสวางเพื่อเปนการนําทางผูปฏิบัติสูพื้นที่ปลอดภัย แบงออกเปน 2 ชนิด
1. ระบบที่ตองดูแลรักษา สวนสองสวางไดรับพลังงานหลักจากแหลงพลังงานหลักของอาคารและสํารองเก็บไวในตัวเอง เมือ่ เกิด
เหตุฉุกเฉินระบบทํางาน พลังงานที่สํารองไวจะถูกใชไป แหลงพลังงานหลักจะเริ่มจายไฟฟาเพื่อเก็บไวอืก สัญลักษณ M/ ยอมา
จาก Maintained ตามดวยตัวเลขแสดงระยะเวลาใหแสงสวาง เชน M/1 หมายถึงระบบที่ตองดูแลรักษาใหแสงสวางตอเนื่อง 1 ชั่ง
โมง
2.ระบบที่ไมตอ งดูแลรักษา สวนสองสวางไดรับพลังงานจากแหลงพลังงานสํารองที่แยกออกจากแหลงพลังงานหลัก สัญลักษณ
ระบบนี้คือ NM/
และตามดวยตัวเลขแสดงระยะเวลาการใหแสงสวาง
การติดตั้งระบบไฟฉุกเฉินทีไ่ ดมาตรฐาน ควรอางอิงกฎหมายทองถิ่น มาตรฐานรับรอง และขอแนะนําจากสถาบันที่เชือถือได
เชน กฎหมายและมาตรฐานรับรอง BSI , NFPA
สัญญาณไฟทางออกฉุกเฉิน เปนสิ่งที่ชวยชีบ้ อกทางที่จะไปสูที่ปลอดภัย ติดที่ ประตู ทางแยก ทางออก ใกลอุปกรณดับเพลิง
ฉุกเฉิน สัญญาณอัคคีภัยฉุกเฉิน ติดอยูเหนือพื้นประมาณ 2 เมตร
manasu

