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ความหมายของ PPE 

PPE ย%อมาจาก Personal Protective Equipments 

หรือ อุปกรณ@ปAองกันส%วนบุคคล หรือ อุปกรณ@

ปAองกันอันตรายส%วนบุคคล หรือ ในทางกฎหมายจะ

เรียกว%า “อุปกรณ@คุ Rมครองความปลอดภัย” ซ่ึง

หมายถึง อุปกรณ@ที่ผู Rปฏิบัติงานสวมใส%เพื่อปAองกัน

อันตรายหรือลดความรุนแรงของการประสบอันตราย

ท่ีอาจเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน 

 

ประโยชน3และข6อจำกัดในการใช6งาน PPE 

ตามลำดับชั้นของการควบคุมอันตราย (hierarchy 

of controls) การใชRงาน PPE เปรียบเสมือนการมี

ชั้นปAองกันลำดับสุดทRายท่ีช%วยปกปAองตัวผูRปฏิบัติงาน

ออกจากอันตรายหรือสิ ่งคุกคาม แมRจะเปiนการ

ปAองกันที่มีประสิทธิภาพต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ปAองกันโดยวิธีอื่น ๆ แต%มีความจำเปiนอย%างยิ่งในการ

ปAองกันในระดับบุคคล การไม%สวมใส% PPE หรือการ

เลือกใชRชนิดของ PPE ที ่ไม%เหมาะสมกับลักษณะ

อันตรายหรือลักษณะงาน หรือการใชRงาน PPE อย%าง

ไม%ถูกวิธีในสภาพแวดลRอมที่มีความอันตราย สามารถ

ก%อใหRเกิดการบาดเจ็บหากประสบอันตรายขณะ

ปฏิบัติงาน และผลกระทบต%อสุขภาพไดR 

 

 
 

รูปที่ 1 ลำดับชั้นของการป0องกันอันตรายจากการทำงาน (hierarchy 

of controls) 

(ที่มา: คูKมือความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี สำหรับผูTดูแล

หTองปฏิบัติการ จุฬาลงกรณ[มหาวิทยาลัย) 

 

ประสิทธิภาพของการใช6งาน PPE1 (เปรียบเทียบ

กับการควบคุมอันตรายชนิดอ่ืน) 

การสวมใส% PPE เปiนหนึ่งในมาตรการที่ใชRควบคุม

อันตรายและสิ ่งคุกตามในการทำงาน โดยจัดเปiน

ว ิธ ีการควบคุมอ ันตรายท่ีต ัวบ ุคคล (worker 

controls) ซึ่งนับว%ามีประสิทธิภาพนRอยที่สุด เม่ือ

เปรียบเทียบกับมาตรการควบคุมอันตรายชนิดอ่ืน 

เนื่องจากการใชRงาน PPE อันตรายและสิ่งคุกคามจะ

ไม%ถูกขจัดหรือลดลงแต%อย%างใด แต%ยังคงแฝงอยู%

รอบตัวของผูRท่ีใชRงาน PPE สำหรับมาตรการควบคุม

อันตรายดRานอื ่น ๆ นอกเหนือจากการควบคุม

อันตรายที ่ต ัวผู Rปฏิบัติงาน ไดRแก% การควบคุมท่ี

แหลVงกำเนิด (source controls) เช%น การไม%ใชR

งานสารเคมีที่มีความเปiนอันตราย การเลือกใชRงาน

สารเคมีที ่มีความปลอดภัยมากกว%าทดแทนการใชR

งานสารเคมีที ่ม ีความเปiนอันตราย การใชRระบบ

ระบายอากาศเฉพาะท่ีในการทำงาน (ตัวอย%างเช%น 

การใชRงานตูRดูดควัน ตูRชีวนิรภัย, exhaust snorkel) 

และการควบคุมที่ทางผVาน (pathway controls) 

เช%น การระบายอากาศเพ่ือเจือจาง (ตัวอย%างเช%น การ
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ใชRหมุนเวียน/ เติมอากาศ) การแยกโซนพื้นที่ในการ

ทำงานโดยแยกพื้นที่ที่มีความเปiนอันตรายออกจาก

พ ื ้ น ท่ี ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น โ ด ย ท ั ่ ว ไ ป  ก า ร ต ร ว จ วั ด

สภาพแวดลRอมในพื ้นที ่ทำงาน ซึ ่งหากสามารถ

ควบคุมอันตรายไม%ว%าจะท่ีแหล%งกำเนิดและท่ีทางผ%าน

ได Rแล Rว ความจำเป iนในการใช Rงาน PPE ก ็จะมี

ความสำคัญลดนRอยลง  

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงการควบคุมอันตรายหรือสิ่งคุกคามในบริเวณตKาง ๆ: การ

ควบคุมที่แหลKงกำเนิด (source) การควบคุมที่ทางผKาน (pathway) 

และการควบคุมที่ตัวบุคคล (worker) 

(ท ี ่มา: Canadian Centre for Occupational Health and Safety 

(2018), Hazard Control [online].) 

Available at: 

https://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/hazard_cont

rol.html (Accessed: 8 December 2021) 

 

การเลือก PPE สำหรับใช6งาน 

การเลือกซื้อ PPE สำหรับใชRงาน ควรเลือก PPE ใหRมี

ความเหมาะสมกับลักษณะอันตรายและลักษณะของ

งาน มีประสิทธิภาพในการปAองกันอันตรายสูง มี

ความเหมาะสมกับขนาดร%างกายของผูRใชRงาน ตRองไม%

เปiนอุปสรรคในการทำงาน มีราคาไม%แพง เก็บและ

บำรุงรักษาตRองทำไดRง%าย และตRองไดRมาตรฐานการใชR

งานโดยมีการรับรองจากสถาบันท่ีมีช่ือเสียง 

 

มาตรฐาน PPE ตามกฎหมายไทย 

สำหรับกฎหมายไทย ตามประกาศกรมสวัสดิการและ

คุ Rมครองแรงงาน เรื ่องกำหนดมาตรฐานอุปกรณ@

คุ Rมครองความปลอดภัยส%วนบุคคล พ.ศ. 25542 มี

การกำหนดมาตรฐานอ ุปกรณ @ค ุ Rมครองความ

ปลอดภัยส%วนบุคคล เพื่อใชRเปiนแนวทางในการจัดหา

อุปกรณ@คุ Rมครองความปลอดภัยส%วนบุคคล ใหR

เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที ่ลูกจRาง

ปฏิบัติ โดยมาตรฐานอุปกรณ@คุRมครองความปลอดภัย

ส%วนบุคคลที่สอดคลRองกับกฎหมายไทย มีทั้งสิ้น 9 

มาตรฐาน ไดRแก% 

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ@อุตสาหกรรม (มอก.) 

2.  ม า ต ร ฐ านขอ งอ งค @ ก า รม าต ร ฐ านส ากล 

(International Standardization and 

Organization: ISO) 

3. มาตรฐานสหภาพยุโรป (European Standards: 

EN) 

4. มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย และประเทศ

นิวซีแลนด@ (Australia Standards/New Zealand 

Standards: AS/NZS) 

5. มาตรฐาน สถาบันมาตรฐานแห%งชาติประเทศ

สหร ัฐอเมร ิกา (American National Standards 

Institute: ANSI) 

6. มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ�น (Japanese 

Industrial Standards: JIS) 

7. มาตรฐานสถาบัน ความปลอดภัยและอนามัยใน

การทํางานแห%งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (The 

national Institute for Occupational Safety and 

Health: NIOSH) 

8. มาตรฐานสํานักงานบริหารความปลอดภัย และอา

ช ี วอนาม ั ยแห % งชาต ิ  กรมแรงงาน  ประ เทศ
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สหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health 

Administration: OSHA) 

9. มาตรฐานสมาคมป Aองก ันอ ัคค ีภ ัยแห %งชาติ

ส ห ร ั ฐ อ เ ม ร ิ ก า  (National Fire Protection 

Association: NFPA) 

 

ชนิดของ PPE 

สำหรับ PPE ที ่เกี ่ยวขRองกับการทำงานโดยทั ่วไป 

สามารถแบ%งออกไดRใหญ% ๆ ดังน้ี 

1. อ ุปกรณ@ป Aองก ันใบหนRาและดวงตา ป Aองกัน

อันตรายต%อใบหนRาและดวงตาจากการสัมผัสสารเคมี 

ตลอดจนลักษณะงานที ่อาจก%ออันตรายจากการ

กระเด็นของวัตถุมาถูกหนRาและดวงตา ตัวอย%างเช%น 

แว%นตานิรภัยทั่วไป (safety glasses) แว%นตานิรภัย

แบบครอบดวงตา (safety goggles) 

2. อุปกรณ@ปAองกันแขนและมือ ปAองกันอันตรายท่ี

อาจเกิดขึ ้นกับมือนิ ้วมือและแขน เช%น การสัมผัส

สารเคมี ความรRอน ความเย็น ของมีคม ตัวอย%างเช%น 

ถุงมือ ปลอกแขน 

3. อุปกรณ@ปAองกันลำตัว ปAองกันจากการกระเด็นของ

สารเคมี การสัมผัสอุณหภูมิที่สูงจัดหรือเย็นจัด เช%น 

เส้ือคลุมปฏิบัติการ เอ๊ียมคลุมตัว 

4. อุปกรณ@ปAองกันเทRา ปAองกันอันตรายที่อาจขึ้นกับ

เทRา หรือน้ิวเทRา เช%น การกระแทก การสัมผัสสารเคมี 

การทิ่มแทง ตัวอย%างเช%น รองเทRานิรภัย รองเทRาบู�ท

กันสารเคมี 

5. อุปกรณ@ปAองกันศีรษะ ปAองกันอันตรายที ่อาจ

เกิดขึ้นที่ศีรษะ เช%น การกระแทกจากวัตถุที่ตกจากท่ี

สูงจากสภาพแวดลRอมที่ไม%ปลอดภัย ตัวอย%างเช%น 

หมวกนิรภัย (safety helmet) 

6. อุปกรณ@ปAองกันหู ปAองกันเศษวัสดุที่จะกระเด็น

เขRาหู และช%วยลดระดับเสียงจากสภาพแวดลRอมที่ไม%

ปลอดภัย เช%น เครื่องจักร ตัวอย%างเช%น ที่อุดหู (ear 

plug) ท่ีครอบหู (earmuff) 

7. อุปกรณ@ปAองกันการตกจากที ่สูง ปAองกันไม%ใหR

คนทำงานในที่สูงตกลงสู%เบื้องล%าง ตัวอย%างเช%น เข็ม

ขัดนิรภัย 

 

 
 

ร ูปท ี ่  3 แสดงต ัวอย Kางของ PPE สำหร ับการทำงานใน

หTองปฏิบัติการ (ที่มา: SHECU (2019), PPE [online].) 

Available at: 

https://www.shecu.chula.ac.th/data/boards/282/P02-

PPE.pdf (Accessed: 8 December 2021) 
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