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อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) เปน
ผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย สวนใหญ
ผลิตจากหรือใชสารเคมีท่ีแตกตางกันมากมาย
หลายชนดิ แตเปนความรับผิดชอบของผูผลิตท่ี
ตองทําใหแนใจวาผลิตภณฑท่ีทําออกมาจาํหนาย
นัน้ไมทําใหมีอันตรายเพิม่ข้ึน อยางไรกต็าม เม่ือ
พจิารณาถงึสารเคมีจาํนวนมากท่ีใชระหวางการ
ผลิตอุปกรณปองกันสวนบุคคล ตองยอมรับวา
ยังเปนความทาทายท่ีไมใชแตเพียงกับผูผลิต
เทานัน้แตรวมถงึสถาบนัใหการรับรองท่ีตรวจสอบ
และทดสอบวาอุปกรณนัน้จะผานขอกาํหนดของ

ไมสงผลกระทบทางลบตอสุขภาพหรือความ
ปลอดภัยของผูใช ผูผลิตและสถาบนัทดสอบตอง
ทําการทดสอบใหตรงขอกาํหนดของมาตรฐาน

สาํหรับถงุมือปองกนัอันตราย มาตรฐาน
ท่ีใชบงัคับคือ EN 420:2010, Protective gloves
- General requirements and test methods
(ขอกําหนดท่ัวไปและวิธีทดสอบ) มาตรฐานนี้
ไดรับการแกไขปรับปรุงใหเปนมาตรฐานระดับ

สากลมากกวาจะเปนระดับประชาคมยโุรป โดย
จะตีพมิพในชือ่ใหมซึง่อาจเปน EN ISO 21420
มาตรฐาน EN 420 ฉบับท่ีใชอยูในปจจุบันได
กําหนดคา pH ของถุงมือปองกันไวแลว และ
ปริมาณโครเมียม (VI) ตองไมเกินท่ีกําหนดไว
สาํหรับถงุมือหนงัและถงุมือผลิตจากยางธรรมชาติ
ตองมีคุณสมบติัตรงตามท่ีกาํหนดไวในมาตรฐาน
EN 455-3 ในสวนของปริมาณโปรตีนท่ีสกดัได

ขอกําหนดเพิ่มเติมท่ีจะผนวกเขาไปใน
อนาคตคือแนวทางแกปญหาการปลอยนิเกิล
และสวนผสมของสารกอมะเร็งชนดิอามินท่ีสกดั
จากสารประกอบ N, N-dimethylformamide
(DMF) โดยมาตรฐานจะเพิ่มเนื้อหาในการลด
อันตราย และเพิ่มน้ําหนักไปท่ีการแกปญหาท่ี
ซับซอนเพื่อใหเกิดความพึงพอใจมากข้ึน

ในการสรางความม่ันใจดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยในระดับสูง ตามขอกําหนดใน
มาตรฐาน การสมัผัสวัตถุอันตรายของผูสวมใส
อุปกรณปองกนัสวนบคุคล ยกตัวอยางเชนถงุมือ
ซึ่ งอาจมีผลกระทบตอสุขภาพตองไดรับการ
ปองกันเทาท่ีจะเปนไปได กลาวอีกนัยหนึ่ง ใน
การผลิตอุปกรณปองกนัสวนบคุคลตองหลีกเล่ียง
การใชวัตถุดิบซึ่งมีแนวโนมจะปลอยสารพิษ
(Toxics) สารกอมะเร็ง (Carcinogenics) สารท่ี
ทําใหกลายพันธุ (Mutagenics) สารทําใหเกิด
ภูมิแพ (Allergenics) และสารทําอันตรายทารก
ในครรภ (Teratogenics) แมแตในข้ันเร่ิมตนของ

มาตรฐานตางๆ ในประเด็นนีห้รือไม (ในอนาคต
มาตรฐานฉบับใหมของ EU จะผนวกเร่ืองนี้เขา
ไปในขอบังคับดวย)

มาตรฐานใหมของ EU ท่ีกลาวถึง ใน
Annex II, Section 1.2 ระบุวา อุปกรณปองกัน
สวนบคุคลตองไมสรางความเสีย่งในตัวเองหรือ
ความรําคาญอ่ืน โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ีใชทํา
อุปกรณฯ หรือสวนประกอบของอุปกรณฯ ตอง
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กระบวนการผลิต ในการปฏิบติัตามขอกําหนด
มาตรฐาน ผูผลิตตองมีความจริงใจในการพจิารณา
ดานเทคนิคและดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ประเด็นการใชเทคโนโลยีและการปฏิบัติท่ีดีใน
ระหวางการออกแบบและการผลิตถือเปนเร่ือง
ท่ีความสาํคัญ

มีการประเมินอันตรายของสารประกอบ
N, N-dimethylformamide (DMF) เปนเวลา
หลายป และเปนท่ีถกเถียงกันถึงผลกระทบท่ีมี
ตอผูใชอุปกรณปองกันของสารชนิดนี้

ยโุรป (EU) ถกูจดัใหอยูในกลุมสารเปนอันตรายตอ
ทารกในครรภ ยิง่ไปกวานัน้ เม่ือเร็วๆ นี ้สถาบนั
วิจยัมะเร็งนานาชาติ (IARC; International Agency
for Research on Cancer) ไดข้ึนบญัชสีารชนดินี้
เปนสารกลุม 2A ซึ่งมีแนวโนมจะเปนสารกอ
มะเร็งในมนุษย

ดวยเหตุผลดังกลาวขอบงัคับวัตถอัุนตราย
TRGS 401 ของเยอรมัน ไมเพียงแตจะกําหนด
ปริมาณสาร DMF ท่ีมีอยู วัสดุใชทําในถุงมือ
ปองกันเคลือบโพลียูรีเทนตองไมเกิน 10 มิลลิ
กรัมตอกโิลกรัม (0.001% ตอน้าํหนกั) เทานัน้
แตถงุมือนัน้ตองไมปลอยสาร DMF ออกมาดวย

ซึง่เปนประเด็นท่ีมีการพจิารณาวา มาตรฐาน EN
ISO 21420 จะนําขอกําหนดของเยอรมันไป
บรรจใุนมาตรฐานหรือไม เพราะคากาํหนดสาร
DMF ท่ีใชกันอยูในมาตรฐานประชาคมยุโรป
จาํกัดไวท่ี 0.1% ซึง่มากกวามาตรฐานเยอรมัน
ถึง 100 เทา

ถงึแมวาคาจาํกดัข้ันตํ่าของสาร DMF ท่ีสงู
กวาตามมาตรฐานประชาชมยุโรปจะถกูชดเชย
ดวยการจํากัดเวลาการสัมผัสขณะปฏิบัติงาน
(OEL; Occupational Exposure Limits) หรือคํานวณ
ตามสูตรของขอกําหนดการประเมินสารเคมี
ของยุโรป (REACH; Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals)
แตความแตกตางของตัวเลขคาจํากัดของสาร
DMF ท่ีนาํมาเปรียบเทียบกนัอาจทําใหเขาใจผดิ
ซึง่อาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยและสขุภาพ
ผูปฏิบัติงานได

ตลาดเด่ียวประชาคมยโุรปไมเพยีงแตจะ
สรางความม่ันใจในความยติุธรรม แตยงัใหความ
เชือ่ม่ันในดานการปองกนัอันตรายตอสขุภาพใน
สถานท่ีปฏิบัติต้ังแตการผลิต ดวยเหตุผลความ
แตกตางดานตัวเลขของตํ่าจาํกดัสาร DMF จงึไม
นาเปนอุปสรรค เพราะเม่ือคํานวณออกตามคา
การจาํกดัเวลาการสัมผสั ตัวเลขจะใกลเคียงกนั
มากซึง่ในประชาคมยโุรปถอืวาเปนเร่ืองยอมรับ
ไดเพราะมาตรฐานทุกมาตรฐานลวนนาเชื่อถือ

การควบคมุและจํากัดวตัถอุนัตรายใน
อปุกรณปองกันสวนบุคคลตามขอกําหนดการ
ประเมนิสารเคมขีองยุโรป (REACH)

 สารเคมีตองไดรับการลงทะเบียนกับ
REACH โดยเร็วหลังจากพบวามีปริมาณเกินคา

สาร N, N-dimethylformamide (DMF)
ถกูใชเปนสารทําละลายในข้ันตอนการเคลือบผวิ
ถุงมือปองกันดวยโพลียู รีเทน โดยจะอยู ใน
กระบวนการของการจุมสาร ถุงมือปองกันชนิด
เคลือบสารโพลียรีูเทนมีการใชงานในปริมาณมาก
โรงงานอุตสาหกรรมใหญๆ อาจจะใชถึงปละ
100,000 คู ถุงมือเคลือบโพลียูรีเทนใหความ
พงึพอใจเม่ือนาํไปใชกบัวัสดุท่ีมีพืน้ฐานเปนน้าํมัน
ซึง่มีความพยายามท่ีจะใชถงุมือชนดิอ่ืนมาแทนท่ี
มัน เชน ถุงมือเคลือบสารไนไตร

สาร DMF เปนสารพษิตอตับ ดูดซมึเขาสู
รางกายทางผวิหนงัไดอยางรวดเร็ว ในประชาคม
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กําหนดจากการผลิตและนําออกวางตลาด สาร
เคมีในผลิตภัณฑ (เชน อุปกรณปองกันสวน
บคุคลหรืออุปกรณไฟฟา) ตองไดรับการบรรจลุง
ในบญัชเีม่ือพบวามันมีโอกาสจะถกูปลอยออกมา
ภายในการงานปกติหรืองานท่ีคาดการณไว
ลวงหนา นอกจากนีย้งัตองมีกระบวนการติดตาม
สารเคมีโดยผูไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการ

 ภาคผนวก17 ของขอบังคับ REACH

นอกจากนี้ สารอะโซไดส (azodyes) ซึ่ง
อาจปลอยสารอามีนในปริมาณท่ีสามารถตรวจจบั
ได (ปจจบุนัอยูท่ี > 300 มิลลิกรัม/กโิลกรัม คือ
0.003% โดยน้าํหนกั) ตองไมมีการนาํมาใชกบั
หนงัสตัวหรือสิง่ทอท่ีอาจสมัผสัผวิหนงัหรือชองปาก
ของมนุษยเปนเวลานาน และสวนของเสื้อผาท่ี
สัมผัสกับผิวหนังของผูสวมใสโดยตรงและเปน
เวลานาน ตองไมปลอยสารนเิกลิออกมาเกนิกวา

0.5 ไมโครกรัมตอตารางเซนติเมตรใน 1 สปัดาห
เม่ือมีการวัดคาปริมาณสารอันตรายตางๆ

ดังกลาวแลว ตองทําใหถกูตองตามของคากาํหนด
ของภาคผนวก17 ของ ขอบงัคับ REACH และคา
มาตรฐานของอุปกรณปองกันสวนบุคคลซึ่งใน
มาตรฐาน EN 420 ท่ีใชมาแตเดิมไดระบคุาจาํกดั
ของสารประกอบโครเมียม (VI) ซึง่ในมาตรฐาน
ใหม (EN ISO 21420) ท่ีจะบังคับใชเร็วๆ นี้
ครอบคลุมไปถึงสารอะโซไดสและนิเกิลดวย

 สาํหรับสาร DMF สถานการณแตกตาง
ออกไปสาร DMF ถูกจัดรวมอยูในกลุมสารท่ีกอ
ปญหาในบญัชรายชือ่ของ REACH ระหวางรอการ
พิ จารณาหาสารทดแทนหรือเทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมในการใชสารนี ้ตองกาํหนดคาจาํกดัท่ี
มีอยูอุปกรณปองกนัสวนบคุคลซึง่คา 0.1% ตอ
น้าํหนกัอาจไมพอเพยีงท่ีจะรับรองความปลอดภัย
ตอสขุภาพชองผูใชอุปกรณได เห็นวาควรใชตาม
มาตรฐานเยอรมัน TRGS 401 ท่ีกาํหนดคาจาํกดั
การมีอยูของสาร DMF นอยกวา 100 เทา คือ
0.001% ตอน้ําหนัก ซึ่งใหความม่ันใจในดาน
ความปลอดภัยมากกวาอยางเห็นไดชัด

 อยางไรก็ตาม การควบคุมสาร DMF
ในอุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีเคลือบดวยโพลี
ยรีูเทนตามแนวทางของ REACH ในบางกรณตีอง
ตรวจสอบอยางใกลชดิ เพราะสาร DMF ไมไดถกู
ปลอยออกมาในการใชงานปกติ เนื่องจากผาน
กระบวนการผลิตท่ีมีประสทิธภิาพ สาร DMF ใน

(Annex XVII of the REACH Regulation) ครอบคลุม
ถงึผูผลิตท่ีวางสนิคาในตลาดและใชวัตถอัุนตราย
ปริมาณหนึง่ ไมวาจะเปนสวนผสมหรือสารต้ังตน
ตัวอยางท่ีขอบังคับครอบคลุมอุปกรณปองกัน
สวนบุคคลคือ การจํากัดคาโครเมียมในสวนท่ี
เปนหนงัสตัวตองไมเกนิ 3 มิลลิกรัมตอกโิลกรัม
(0.0003% โดยน้ําหนัก) ในกรณีท่ีสวนนี้มี
แนวโนมสัมผัสกับผิวหนังของผูสวมใส
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ถุงมือมีโอกาสจะปลอยออกมา เม่ือถุงมือผาน
การใชงานหรือกลายเปนของเสียไปแลว

ดวยเหตุนีจ้งึตองมีความรอบคอบในการ
ใชถุงมือเคลือบยูรีเทน โดยเฉพาะถุงมือท่ีผาน
การใชงานเปนระยะเวลานานเพราะเสีย่งจะไดรับ
สาร DMF จากการสัมผัสขณะสวมถุงมือได

แนวทางการปองกันสารอันตรายจาก
อุปกรณปองกันสวนบุคคล

 นายจางตองจดัใหมีมาตรการท่ีจาํเปน
ในการทําใหม่ันใจวาลูกจางมีความปลอดภัยและ

อุปกรณปองกนัท่ีผลิตออกมามีแนวโนมจะมีผล
กระทบดานลบตอผูสวมใสตองพยายามหลีกเล่ียง
การใชงาน โดยพจิารณาคาจาํกดัความเปนพษิของ
อุปกรณเปนหลัก (สอบถามขอมูลจากผูผลิต)

 เพื่ อให เปนไปตามขอบังคับความ
ปลอดภัย ผูผลิตตองแนใจวาถงุมือท่ีผลิตออกมา
มีสาร DMF ในวัสดุท่ีใชผลิตไมเกนิ 10 มิลลิกรัม

สขุภาพดีในการทํางาน และตองปองกนักลุมท่ีมี
ความเสี่ยงจําเพาะ เชน กลุมหนุมสาว กลุมผูมี
อาการแพ และกลุมสตรีมีครรภ เปนตน โดย
อุปกรณปองกนัสวนบคุคลท่ีจดัหาใหลูกจางตอง
มีลักษณะตอไปนี้

1) ใหการปองกันอันตรายตามเจตนา
ของการผลิต ซึ่งหากไมมีอุปกรณดังกลาวจะมี
ความเสี่ยงเพิ่มข้ึน

2) เหมาะสมกับสภาพการทํางานใน
สถานท่ีปฏิบัติงาน และ

3) มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดดาน
สขุภาพของลูกจาง

 ข อบั งคับด านความปลอดภัยของ
อุปกรณปองกนักาํหนดใหลดปริมาณการสมัผสั
จนมีปริมาณนอยท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปได ในกรณี

ตอกโิลกรัม วิธตีรวจสอบและทดสอบใหทําตาม
ขอกําหนดตามมาตรฐาน และใหแจงคาสาร
DMF ของถุงมือปองกันใหเปนท่ีรับรูโดยท่ัวกัน

 ขอสงัเกต ปจจบุนัไมมีการประเมินคา
สาร DMF ในถงุมือเคลือบโพลียรีูเทนท่ีมีแนวโนม
จะเกดิการสมัผสัขณะปฏิบติังานท่ีเพยีงพอ หรือ
ขาดการสื่อสารถึงสารอันตรายท่ีมีในอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล ซึ่งไมไดมีเพียงแคสาร DMF
แตรวมถึงสารอีกหลายชนิดดวย

บทสรปุ
อุปกรณปองกันสวนบุคคลทําหนาท่ี

ปองกันอันตรายไมใหสัมผัสตัวเรา แตตัวของ
มันเอง บางคร้ังเปนอันตรายตอผูสวมใสเสยีเอง
นั่นคือ วัตถุท่ีใชในการผลิตมีสวนผสมของสาร
อันตราย เม่ือสวมใสก็จะเกิดการสัมผัสทําให
สารอันตรายดูดซมึเขาสูรางกายผานผวิหนงัสงผล
ใหมีผลกระทบดานลบตอสุขภาพ

สารอันตรายท่ีมีอยูในอุปกรณปองกนัสวน
บุคคล เชน เสื้อผา ถุงมือ หนากาก ฯลฯ เปน
เร่ืองท่ีเกิดข้ึนจากแหลงกําเนิด นั่นคือ เกิดใน
ข้ันตอนการผลิตหรือการตกแตง (เคลือบผวิ) ซึง่
ผูใชไมอาจลวงรูหรือตรวจสอบได จึงกลายเปน
ประเด็นท่ีสรางความกงัวลใจใหกับผูใชอุปกรณ
ปองกันสวนบคุคลโดยท่ัวไป

ในประชาคมคมยโุรป หรือ “อีย”ู ใหความ
สนใจในเร่ืองนีเ้ปนพเิศษ มีขอบงัคับตามกฎหมาย
และมาตรฐานเพือ่ตรวจสอบและวิเคราะหอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลท่ีวางขายในตลาด ซึ่งผูผลิต
กใ็หความรวมมือโดยการปฏิบติัตามขอกาํหนด
ตางๆ ท้ังนี ้เพือ่ใหม่ันใจวาอุปกรณปองกันสวน
บุคคลทุกชิ้นในตลาดเด่ียวอียูไมมีสิ่งปนเปอน
สารอันตราย ท่ีจะทําใหผูสวมใสมีความเสี่ยงจะ
ไดรับผลกระทบดานความปลอดภัยและสขุภาพ

REFERENCE: Hazardous substances in
personal protective equipment: how "healthy"
must PPE be?, Kommission Arbeitsschtz und
Normung, ttps://www.kan.de/fileadmin/.../
en/PPE-dangerous_substances.pdf


