
อุปกรณปองกันสวนบุคคลในการทํางานกับสารเคมี
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ความสําคัญ

• ไอ ระเหย กาซ ฝุน ฟูม และอนุภาคของสารเคมี ทําใหบุคลากรที่
เขาไปทํางานเลี่ยงตออันตราย ดวยเหตุนี้บุคลากรที่ทํางานในพื้นที่
จึ งตองสวมใสอุปกรณทุกครั้ งที่ เข าไปใกล พื้นที่นั้น โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อกัน หรือแยกคนจากอันตรายทางเคมี อันตรายทาง
กายภาพ และอันตรายทางชีวภาพ และเปนการปองกันผูสวมใสจาก
การบาดเจ็บ หรือการไดรับอันตราย 



ประกอบดวย

• ชุดสวมใสปองกันสารเคมี Chemical Protective Clothing( CPC )

• อุปกรณปองกันระบบหายใจ Respiratory Protection



ตย. อปุกรณชดุปองกนัอนัตรายจากสารเคมี



ชุดสวมใสปองกันสารเคมี 
Chemical Protective Clothing( CPC )

• เปนชุดที่ถกูออกแบบมาเพื่อใสปองกันไมใหสวนตางๆของรางกายมี

การสัมผัสตอสารเคมีอันตราย

• เปนสิ่งกีดขวางระหวางรางกายและสารเคมี

• มีหลายระดับสําหรับการปองกันภัยระดับตางๆกัน

• แตไมปองกันอันตรายจากกายภาพ ดังนั้นการใช PPE จะตองพิจารณา

ใหครบทั้งชุด



ตย. อุปกรณชุดปองกันอันตรายจากสารเคมี
1. ชุดสวมใสปองกันสารเคมี มีหลายชนิดใชปองกันกาซ ฝุน ไอระเหย 

และ การกระเด็นของสาร 

2. หมวกนิรภัย เปนหมวกแข็ง ทําดวยพลาสติกแข็งหรือยาง อาจมี
พลาสติกบุเพื่อใหเกิดความอบอุน ใชปองกันศีรษะจากการกระแทก 

3. กระบังหนา แวนนิรภัย แวนตาที่ครอบปดตาเปนอุปกรณปองกันตา
และใบหนาจากสารเคมีจากอนุภาคขนาดใหญ และจากวัตถุที่
กระเด็น 

4. ถุงมืออาจเปนชิ้นเดียวกันยึดติดกันกับแขนเสื้อหรือชุดสวมปองกัน
หรือแยกจากชุดปองกันอื่น ๆ เปนอุปกรณปกปองมือจากการ
สัมผัสสารเคมี 

5. รองเทาบูททนตอสารเคมีใชปองกันเทาจากการสัมผัสสารเคมี





การเลือกใชถุงมือ





รองเทา (Footwear)

• Boots
• At least ankle height

• Overboots, overshoes
• Worn over conventional footwear

• Booties
• Garment-like, worn over footwear

• Boot or shoe covers
• Lightweight overboots



รองเทา (Footwear)

• Footwear design features
• Boot upper

• Unsupported or coated fabric
• Boot sole

• Wear resistant/slip resistant
• Metal plates

• Other features
• Impact resistance
• Closure system



ขอพิจารณาเมื่อเลอืกชุดปองกันอนัตรายจากสารเคมี

• การบงชี้ชนิด, สถานะ และผลกระทบตอรางกายเมื่อมีการปนเปอน 
ของสารเคมี

• การประเมินการสัมผัสสารเคมี ในรูปของคา TLV, IDLH, 
or STEL

• ปจจัยความทนทานของชุดปองกันตอสารเคมี

• ปจจัยความทนทานของชุดปองกันดานกายภาพ

• ระดับการปองกันของชุด

• โซนที่เขาไปปฏิบัติงาน



ระดับการปองกันของชุดปองกันสารเคมี

• จําแนกตามความตองการที่จะใชปองกันสารเคมีในแตละ

สถานการณโดย EPA (Environment Protection 
Agency) มี 4 ชนิดคือ   
-Level A Protection
-Level B Protection
-Level C Protection
-Level D Protection



Level A Protection

ใหการปองกันในระดับสูงสุด ทั้งดานการ
หายใจ การสัมผัส กับ ผิวหนัง ดวงตา และ 
สวนตางๆ ของรางกาย  ปองกันสารเคมีทั้งใน
รูป ของแข็ง ของเหลว และ กาซ



สวนประกอบของชุด

• Light, cotton clothing under 
CPC

• Positive pressure SCBA
• Hard hat
• Fully Encapsulating Suit 

(including boots and gloves)
• Gloves:

- Inner glove
- Chemical-resistant glove 
attached to suit

• Chemical-resistant boots with 
steel toe and shank



Level B Protection

ใชปองกันระบบทางเดินหายใจในระดับสูง

สุดแต ระดับการปองกันจะรองลงมา

สําหรับผิวหนัง และ ดวงตา  โดยมากจะ
ใชปองกันของเหลวหรือวัตถุกระเด็น





สวนประกอบของชุด

• Light cotton clothing under 
protective clothing

• Chemical splash suit
• Positive pressure SCBA
• Hard hat
• Gloves:

- Inner glove
- Chemical-resistant outer 
glove

• Boots, chemical-resistant, steel 
toe and shank



Level C Protection

ใชเมื่อรูวาสารเคมีเปนอันตรายตอทางเดินหายใจ 
มีการวัดความเขมขนของสารเคมี และมีขอบงชี้
ในการใช air-purifying respirators 
โดยอันตรายจากการสัมผัสทางผิวหนังคอนขาง

นอย และตลอดการปฏิบัติงานภายใตชุดดังกลาว 
จะตองมีการตรวจสภาพอากาศเปนระยะ







สวนประกอบของชุด

• Light, cotton clothing under 
protective clothing

• Chemical splash suit
• Air-purifying respirator
• Hard hat
• Gloves:

- Inner glove
- Chemical-resistant outer 
glove

• Boots, chemical-resistant, 
steel toe and shank



Level D Protection

คือชุดใสทํางานทั่วไป 
ไมควรใสในที่ซึ่ งมีสิ่ง

คุกคามตอผิวหนังหรือ

ทางเดินหายใจ



สวนประกอบของชุด

• Work clothes
• Boots/shoes, leather or chemical-

resistant, steel toe and shank
• Hard hat
• Splash glasses or goggles
• Face shield*
• Gloves (chemical-resistant or cloth)*



Description of the levels of Personal 
Protective Equipment (PPE) as well as any 

inherent limitation 





ความทนทานของชุดปองกันตอสารเคมี

• ประสิทธิภาพในการปองกันขึ้นกับ

 การแพรผาน (permeation) การเสื่อมสภาพ (degradation) การซึมผาน (penetration)



การเสื่อมสภาพ (degradation)





การแพรผาน (permeation)





MATERIAL GOOD FOR POOR FOR



MATERIAL GOOD FOR POOR FOR



MATERIAL GOOD FOR POOR FOR



ทนทานของชุดปองกันดานกายภาพ

• ทนตอการฉีกขาด

• ทนตออุณหภูมิ

• ความยืดหยุน

• ทนตอการทิ่มแทง ขัดถู





ระดบัเริ่มแรกในการปองกันที่แนะนํากรณี

Hazardous Materials Accidents

• สวนใหญระยะแรกใสอยางนอยในระดับ B 
• ถาสงสัย Skin toxic ใหใชระดับ A
• ระดับการปองกันสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามขอมูลปจจุบันที่ไดรับ



ระดบัเริ่มแรกในการปองกันที่แนะนํากรณี

Weapons of Mass Destruction
ประเภทของสาร

UNKNOWN
NERVE
BLISTER
CHOKING
BIOLOGICAL
RADIOLOGICAL

ระดับต่ําสุดที่ใชในการปองกัน

Level A
Level A
Level A
Level B
HEPA Filter w/ Level C
HEPA Filter w/ Level C



อันตรายจากการสวมใสชุดปองกันสารเคมี

• อันตรายจากความรอน

• เกดิอบุัตเิหตุ

• เหนื่อยลา

• การเสื่อมของชุดปองกัน



อุปกรณปองกันระบบหายใจ 
Respiratory Protection



ปจจยัที่มผีลตอการคัดเลอืกอปุกรณปองกันระบบหายใจ

• Oxygen concentration in the area
• Identity of the substance
• Concentration of the substance
• Chemical and physical properties of the    

substance
• Warning properties  of the substance
• Area in which responders must operate
• Specific tasks to be completed



ชนิดของอุปกรณปองกันระบบหายใจ

1. อุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ์ (Air purifying devices)
2. อุปกรณสงอากาศสําหรับหายใจ (Atmosphere supplying 

devices)
3. อุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ์ใชรวมกับอุปกรณสงอากาศสําหรับหายใจ 

(Combination of air purifying devices and 
atmosphere-supplying devices)



อุปกรณทาํใหอากาศบริสุทธิ์ 
(Air purifying devices)

• ทําใหอากาศบริสุทธิ์ โดยจะกําจัดสารมลพิษ เชน กาซ, ไอ, แอโร
ซอล หรือของผสมของสารตาง ๆเหลานี้

• ใชไดในสิ่งแวดลอมที่มีปริมาณออกซิเจนเพียงพอสําหรับการหายใจ
(มากกวา 19.5%)

• ทราบชนิดของสารเคมี

• ความเขมขนของสารมลพิษอยูในชวงที่อุปกรณนี้กําจัดได

• ความเขมขนไมอยูในภาวะ IDLH
• ไมใชรวมกับการดับเพลิง

• แผนกรองถูกออกแบบมาเฉพาะสาร และเฉพาะความเขมขน



ชนิดอุปกรณทาํใหอากาศบริสุทธิ์

• กําจัดแอโรซอล (Aerosol-
removing respirators)

• ปองกันสําหรับกาซ หรือไอ
• กําจัดแอโรซอล และปองกันสําหรับกาซ 

หรือไอ







Evatox™ NBC hoods for civilians Baby Safe Pro Infant Protective Wrap
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อุปกรณสงอากาศสําหรับหายใจ (Atmosphere
supplying devices)

•  อุปกรณชนิดนี้ จะใหอากาศบริสุทธิ์กับผูสวมใสโดยไมเกี่ยวของ
กับอากาศภายนอก แบงเปน 3 แบบคือ 

1. Self-contained breathing apparatus 
(SCBA)

2. Air-line respirators
3. Combination- SCBA and air-line 

respirators



อุปกรณทําใหอากาศบริสุทธิ์ใชรวมกับอุปกรณสงอากาศ

สําหรับหายใจ

(Combination of air purifying devices 
and atmosphere-supplying devices)

• เปนวิธีที่นิยมใชเนื่องจากประกอบดวย Air-line 
respirator ที่มี Air-purifying device อยูดวย  จะ
สามารถใชไดแม Air supply ลมเหลว 

• แตมีขอจํากัด คือ
1. ไมใชใน IDLH atmosphere
2. ไมใชในบรรยากาศที่มีออกซิเจนนอยกวา 19.5%

3. ใชเมื่อมีความยาวทอสงอากาศ และความดันในชวงที่กําหนด



ขั้นตอนในการคัดเลือกอุปกรณปองกันระบบหายใจ

• ถาไมสามารถบงชี้ชนิดของสารมลพิษได ใหถือวาเปน IDLH
• ถาไมมีคามาตรฐานหรือคาที่แนะนํา ใหถือวาเปน IDLH
• ถาบรรยากาศมีออกซิเจนอยกวา 19.5% ใหถือวาเปน IDLH
• ถาความเขมขนที่หาไดหรือประมาณไดสูงกวา IDLH 

บรรยากาศนี้เปน IDLH
• ถาเปนสี แลคเกอร และอินาเมล อุปกรณปองกันตองเลือกใช 

Atmosphere-supplying respirator



ขั้นตอนในการคัดเลือกอุปกรณปองกันระบบหายใจ

• ถาเปนสารฆาแมลง ตองใชอุปกรณปองกันที่มีแผนกรองเฉพาะ 
หรือเลือกใช Atmosphere-supplying respirator

• ถาเปนแอโรซอลที่ไมทราบขนาดของอนุภาค หรือมีขนาดสวนใหญ
นอยกวา 2 ไมครอน ควรใช HEPA filter

• ถาแอโรซอลมีขนาดสวนใหญมากกวา 2 ไมครอน แผนกรองที่ใช 
ไดแก แผนกรองฝุน/ละออง, ฝุน/ละออง/ฟูม หรือ เฮพปะ

• ถาเปนฟูม ใหใชแผนกรองเฉพาะหรือเฮพปะ



สัญญาณเตือนอันตรายขณะใสชุดปองกัน

• Damage of suit               
• Respirator malfunction
• Perception odors
• Skin irritation
• Physical discomfort
• Interference with vision or communication
• Restrict of movement
• Personal responses such as rapid pulse, 

dizziness



สรุป

การเลือกใชอยางเหมาะสมรวมกับอุปกรณปกปอง

ระบบหายใจจะสามารถปองกันบุคลากรที่ตอง

ปฏิบัติงานในสิ่งแวดลอมที่มีสารเคมีอันตรายได
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