
หน่วยที ่9   
เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 



 เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Devices (PPP)  
หรือ Personal Protective Equipment (PPE)) หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับผูป้ฏิบติังาน 
ในการสวมใส่ขณะท างานเพ่ือป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากสภาพและ 
ส่ิงแวดลอ้มของการท างาน  



เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล แบ่งออกไดด้งัน้ี 
1. เคร่ืองป้องกนัศีรษะ (Head Protection Devices) 
2. เคร่ืองป้องกนัตาและใบหนา้ (Eye and Face Protection Devices)  
3. เคร่ืองป้องกนัหู (Ear Protection)  
4. เคร่ืองป้องกนัมือ น้ิวมือ และแขน (Hand Leathers and Arm Protection)  
5. เคร่ืองป้องกนัเทา้และขา  
6. เคร่ืองป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจ (Respiratory Protective Devices)  
7. เคร่ืองป้องกนัพิเศษท่ีใชง้านเฉพาะ  
 
 



1. เคร่ืองป้องกนัศีรษะ (Head Protection Devices) 

                       แบ่งออกตามคุณสมบติัของการใชง้านไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
  1. ประเภท A ท ามาจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาส 
 2. ประเภท B ท ามาจากวสัดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก หรือไฟเบอร์กลาส 
  3. ประเภท C ท ามาจากวสัดุท่ีเป็นโลหะ 
 4. ประเภท D ท ามาจากวสัดุสังเคราะห์ประเภทพลาสติก และไฟเบอร์กลาส 



2. เคร่ืองป้องกนัตาและใบหนา้ (Eye and Face Protection Devices)  

2.1 แวน่ตานิรภยั (Protective Spectacles or Glasses)  
2.2 อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ (Face Protection)  

การดูแลรักษาแว่นนิรภัย  
 1. ท าความสะอาดดว้ยการลา้งดว้ยสบู่กบัน ้าอุ่น แลว้แช่ในน ้ายาฟีนอล  
น ้ายาไฮโดรคลอไรด ์หรือน ้ายาแอมโมเนียนานประมาณ 10 นาที  
แลว้ท้ิงไวใ้หแ้หง้หรือใชเ้คร่ืองเป่าใหแ้หง้  
 2. เกบ็ไวใ้นท่ีท่ีไม่มีฝุ่ นและความช้ืนสูง  
   3. เม่ือมีการช ารุดเสียหายควรซ่อมแซมปรับปรุงใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งปกติ 
และควรใชเ้ป็นอุปกรณ์ส่วนตวั ไม่ควรใชร่้วมกนัแบบของส่วนรวม  
 



3. เคร่ืองป้องกนัหู (Ear Protection)  
     3.1.ท่ีอุดหู (Ear plug) 
     3.2 ท่ีครอบหู (Ear muff)  
 



4. เคร่ืองป้องกนัมือ น้ิวมือ และแขน (Hand Leathers and Arm Protection)  

ถุงมือหรือเคร่ืองสวมเฉพาะน้ิวชนิดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกบัลกัษณะของงานดงัน้ี  
1. ถุงมือใยหิน ใชส้ าหรับงานท่ีตอ้งสัมผสัความร้อน 
2. ถุงมือใยโลหะ ใชส้ าหรับงานท่ีเก่ียวกบัการใชข้องมีคม  
3. ถุงมือยาง ใชส้ าหรับงานไฟฟ้า  
4. ถุงมือยางชนิดไวนีลหรือนีโอพรีน ใชส้ าหรับงานท่ีตอ้งสัมผสัสารเคมี 
5. ถุงมือหนงัใชส้ าหรับงานท่ีตอ้งสัมผสัวสัดุท่ีหยาบ  
6. ถุงมือหนงัเสริมใยเหลก็ ใชส้ าหรับงานหลอมโลหะหรือถลุงโลหะ  
7. ถุงมือผา้หรือเส้นใยทอ ใชส้ าหรับงานท่ีตอ้งหยบิจบัวสัดุอุปกรณ์เบา ๆ  
8. ถุงมือผา้หรือใยทอเคลือบน ้ายา ใชส้ าหรับงานท่ีตอ้งสัมผสัสารเคมีโดยทัว่ไป  



5. เคร่ืองป้องกนัเทา้และขา  

ชนิดเบอร์ แรงกระแทก (ปอนด์) แรงอัด 
(ปอนด์) 

75 

50 

30 

75 

50 

30 

2,500 

875 

100 

ชนิดของอุปกรณ์ป้องกนัเทา้กบัการใชง้าน  
1. รองเทา้ชนิดหุม้ขอ้และเป็นฉนวนท่ีดี ใชส้ าหรับงานไฟฟ้า 
2. รองเทา้หุม้แขง้ เป็นรองเทา้ท่ีออกแบบส าหรับป้องกนัอนัตรายจากการท างานท่ีมีความร้อน 
3. รองเทา้พ้ืนโลหะท่ียดืหยุน่ได ้ใชส้ าหรับงานก่อสร้าง 
4. รองเทา้พ้ืนไม ้เหมาะส าหรับการใชง้านในสถานท่ีท างานท่ีพ้ืนเปียกช้ืน 
5. รองเทา้หวัโลหะ เหมาะส าหรับใชก้บัการท างานท่ีอาจมีวตัถุส่ิงของน ้าหนกัมากตกใส่ 



6. เคร่ืองป้องกนัอนัตรายของระบบหายใจ (Respiratory Protective Devices)  

วธีิการใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจอย่างปลอดภัย  
1. ผูใ้ชต้อ้งผา่นการอบรมเทคนิคและวธีิใชม้าเป็นอยา่งดี ใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง  
2. อุปกรณ์ตอ้งมีความสมบูรณ์ไม่ช ารุดเสียหาย  
3. ตอ้งศึกษารายละเอียดในการปรับปริมาณออกซิเจนเขา้ออก 
4. มีอุปกรณ์ส ารองส าหรับการท างานในท่ีท่ีมีอนัตรายสูง  
5. ศึกษาระยะเวลาท่ีตอ้งปฏิบติังานกบัขีดจากดัของเวลาในการใชอุ้ปกรณ์นั้น  
6. ทีมงานผูท่ี้ใชอุ้ปกรณ์ควรจะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมสาธิตวธีิการใช ้ 



7. เคร่ืองป้องกนัพิเศษท่ีใชง้านเฉพาะ 

แถบสีท่ีติดกับหน้ากาก ชนิดของก๊าซ 

สีขาว  
สีขาวคาดแถบสีเขียว กว้าง 1 น้ิว ดา้นล่าง  
สีขาว คาดแถบสีเหลือง กว้าง 1 น้ิว ดา้นล่าง  
สีด า  
สีเขียว  
สีฟ้า  
แถบขาวคาดดา กว้าง 1 น้ิว  
สีเหลือง  
สีแดงหรืออาจมีแถบสีฟ้าหรือเทาคาด  
สีม่วง  

ก๊าซที่ออกฤทธิ์เป็นกรด  
ก๊าซไซยาไนท ์ 
ก๊าซคลอรีน  
ก๊าซหรือไอสารอินทรีย ์ 
ก๊าซแอมโมเนีย  
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์  
ฝุ่น ไอ ควันละอองหมอก  
ก๊าซที่เป็นกรดและไอสารอินทรีย์  
ก๊าซทุกตัวทั่วไป  
สารกัมมันตภาพรังสี  



ชนิดเคร่ืองป้องกนัพิเศษท่ีใชง้านเฉพาะในการปฏิบติังาน  

1. อุปกรณ์ป้องกนัล าตวั เพ่ือใชป้้องกนัของแหลมคมหรือมีแง่คมต่าง ๆ 
2. ชุดป้องกนัท่ีท าจากหนงั ใชส้ าหรับสวมใส่ป้องกนัร่างกายจากการท างาน 
       ท่ีมีการแผค่วามร้อน 
3. ชุดป้องกนัท่ีท าจากแอสเบสตอส ใชส้ าหรับงานท่ีมีความร้อนสูง 
4.     ชุดป้องกนัท่ีท าจากอลมิูเนียม ใชป้้องกนัความร้อนสูง 
5.     อุปกรณ์ช่วยชีวติในการท างาน เพ่ือช่วยป้องกนัอนัตรายจากการท างานในท่ีสูง 
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