คู่มือการสวมใส่และถอดชุดป้องกันตน
(Donning and Removing Personal Protective Equipment)
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
ISBN 978-974-297-964-5
ที่ปรึกษา
นพ. มล. สมชาย จักรพันธุ์
นพ. สมชัย นิจพานิช
นพ. ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์
สพ.ญ. ดาริกา กิ่งเนตร
พญ. วรยา เหลืองอ่อน

อธิบดีกรมควบคุมโรค
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

ผู้เรียบเรียง
พลตรี หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
นางพาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์
ดร.พรทิพย์ จอมพุก
นางนวพร ดีมาก
นางสาวลออรัตน์ เวชกุล
นางสาวสิริกาญจน์ ถมยาศิริกุล
นางสาวนพรัตน์ วิหารทอง
นายวิทยา หลายชูไทย
ดร.สีวิกา แสงธาราทิพย์
นางนิภา น้อยเลิศ

พิมพ์ครั้งที่ 1
จ�ำนวน
พิมพ์ที่

ผู้ช�ำนาญการกองทัพบก/ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมควบคุมโรค

กันยายน 2552
1,500 เล่ม
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

ค�ำน�ำ
ในการปฏิบัติงานสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคติดต่อร้ายแรงและกลุ่ม
โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีอุบัติการณ์ของโรคอย่างไร มีการติดต่อกันได้อย่างไร และมีอันตราย
มากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจเป็นได้ว่าเป็นการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล
สอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับอันตรายจากเชื้อโรคที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของ
พื้นที่ปฏิบัติงาน ดังนั้น ถ้าไม่ป้องกันตนเองหรือป้องกันไม่ดีพอแล้วอาจติดเชื้อจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม
ผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุ และ/หรือสูดหายใจเอาเชื้อโรคที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ เพราะเชื้อโรคเหล่านี้นอกจาก
จะไม่สามารถรับทราบได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้ว บางชนิดอาจมีชีวิตคงทนอยู่ในอากาศและสิ่งแวดล้อม
เป็นเวลานานหลายนาที (เช่น เชื้อไวรัสไข้หวัด) หลายชั่วโมง หลายวัน หลายสัปดาห์ (เช่น เชื้อวัณโรค) หรือ
หลายปี (เช่น เชื้อแอนแทรกซ์) ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
บุคลากรทางการแพทย์จึงมีความจ�ำเป็นจะต้อง
1) มีและใช้อุปกรณ์ป้องกันตนที่เหมาะสม เช่น หน้ากากป้องกัน เสื้อผ้าป้องกัน ถุงมือป้องกัน
และรองเท้าป้องกัน เป็นต้น เพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากเชื้อโรคขณะปฏิบัติงาน เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วย
ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อและเกิดการเจ็บป่วยขึ้นในภายหลัง อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปยัง
บุคคลอื่น
2) รูจ้ กั วิธเี ลือกใช้ ดูแลรักษา และสวม - ถอดอุปกรณ์ปอ้ งกันตน เพราะแม้วา่ อุปกรณ์ปอ้ งกันตน
จะดีเพียงใด แต่ถ้าใช้งานและดูแลรักษาอย่างไม่ถูกต้องผู้ใช้อาจจะติดโรคและป่วยได้
3) จัดเตรียมอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค เช่น อุปกรณ์ส�ำหรับเก็บ
ตัวอย่างส่งตรวจ อุปกรณ์ส�ำหรับบันทึกรายละเอียดของสิ่งส่งตรวจ และถุงขยะติดเชื้อ เป็นต้น
คู่มือนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1) เกณฑ์การเลือก (บทที่ 1 และ 2)
2) การใช้และการสวม - ถอดอุปกรณ์ป้องกันตน (บทที่ 3 ถึง 7)
3) การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน (บทที่ 8)
4) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบัติงาน (บทที่ 9)
5) ภาคผนวก (บริษัทจัดจ�ำหน่าย และการเย็บหน้ากากอนามัยใช้เอง)
คู่มือนี้มีเนื้อหาที่ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุขใช้โดยเฉพาะ จึงได้
กล่าวถึงและจัดแบ่งอุปกรณ์ตามที่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมีและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มุ่งหมาย
จะจัดท�ำเป็นคู่มือการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนทั้งหมด คู่มือนี้มีภาพประกอบจ�ำนวนมากเพื่อให้ผู้ใช้รู้จักอุปกรณ์
ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเห็นของจริง และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติโดยง่าย

ก

วัสดุหรืออุปกรณ์ชนิดใด รุ่นใด แบบใด หรือชื่อทางการค้า (ยี่ห้อ) ใดก็ดี ที่ปรากฏในรูปภาพ
หรือที่กล่าวถึงในเนื้อความของหนังสือคู่มือนี้ เป็นเพียงการยกตัวอย่าง (illustrate) ประกอบค�ำอธิบายเพื่อให้
เกิดความเข้าใจเท่านัน้ ไม่ได้หมายความว่ากระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคให้การรับรองอุปกรณ์นนั้
(endorse) หรือก�ำหนดว่าเป็นแบบหรือรุน่ ทีห่ น่วยจะต้องจัดหาไว้ใช้งาน เพราะยังมีอปุ กรณ์ชนิดเดียวกันของ
ผู้ผลิตรายอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันให้เลือกใช้ หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่จัดหา (procurement officer) จะต้อง
ตัดสินใจเลือกอุปกรณ์โดยการพิจารณาว่ามาตรฐานและขีดความสามารถหรือประสิทธิผลของอุปกรณ์นนั้ ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะ (specification) และเงื่อนไขการจัดหาที่ทางราชการก�ำหนดไว้หรือไม่ ประกอบกับพิจารณา
ว่ามีราคาถูกกว่าของผู้ผลิตรายอื่นในคุณภาพและมาตรฐานระดับเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว
คณะผูจ้ ดั ท�ำ ขอกราบขอบพระคุณพลตรี หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ผูช้ �ำนาญการกองทัพบก ทีป่ รึกษา
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ที่กรุณาเรียบเรียงและตรวจแก้ต้นฉบับ ขอขอบพระคุณ คุณอุบลรัตน์ นฤพนธ์จิรกุล
ส� ำ นั ก ระบาดวิ ท ยา ที่ ช ่ ว ยแนะน�ำ วิ ธี ก ารสวมใส่ แ ละถอดอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ตนตามหลั ก วิ ช าการโรคติ ด เชื้ อ
ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ปรีชา ตันธนาธิป ผูอ้ �ำนวยการสถาบันบ�ำราศนราดูร ทีก่ รุณาอนุญาตให้ใช้สถานทีแ่ ละ
อนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ในการถ่ายภาพนิ่ง รวมทั้ง แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา พร้อมทีมงาน ได้แก่ คุณสุคนธ์ศรี
คล่องอักขระ คุณวราภรณ์ เทียนทอง คุณอ้อมอารีย์ พุทธาวันดี คุณนิ่มนวล เห่งหอม และคุณนัฐธร รุจิทิพย์
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ การอ�ำนวยความสะดวก การเป็นแบบสาธิตการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตน และการถ่ายภาพ
มา ณ ที่นี้
หากผู้ใดพบว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง หรือมีข้อเสนอแนะประการใด
กรุณาแจ้งไปที่
		 ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
		 อาคาร 8 ชั้นที่ 4 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
		 ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เพื่อกรมควบคุมโรคจะได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในการจัดพิมพ์
ครั้งต่อไป
คณะผู้จัดท�ำ
กันยายน 2552
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ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ภัยคุกคามทางชีวภาพที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข
- กลุ่มจุลชีพที่มีศักยภาพใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้
- ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีและใช้อุปกรณ์ป้องกันตน
- ความหมายของอุปกรณ์ป้องกันตน
- ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตน
การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- หลักเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์
- การเลือกใช้อุปกรณ์
- การเลือกขนาดอุปกรณ์
- ระดับการป้องกันและการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนในระดับต่าง ๆ
- การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนตามกลุ่มจุลชีพ
การใช้ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากและหน้ากากกรองอนุภาค (“หน้ากากอนามัย”)
- การเลือกใช้
- ค�ำแนะน�ำการใช้
- ขั้นตอนการสวม
- ขั้นตอนการถอด
การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก
- ข้อพึงปฏิบัติในการสวมและถอด
- อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็นส�ำหรับระดับ ซี บวก
- ขั้นตอนการสวมชุดป้องกันตนระดับ ซี บวก
- ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันตนระดับ ซี บวก
การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ
- ข้อพึงปฏิบัติในการสวมและถอด
- อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็นส�ำหรับระดับ ซี
- ขั้นตอนการสวมชุดป้องกันตนระดับ ซี
- อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็นส�ำหรับระดับ ซี ลบ
- ขั้นตอนการสวมชุดป้องกันตนระดับ ซี ลบ
- ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันตนระดับ ซี
- ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันตนระดับ ซี ลบ
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สารบัญ
บทที่

6
การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี
		
- ข้อพึงปฏิบัติในการสวมและถอด
		
- อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็นส�ำหรับระดับ ดี
		
- ขั้นตอนการสวมชุดป้องกันตนระดับ ดี
		
- ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันตนระดับ ดี
7
การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
		
- อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็น
		
- ขั้นตอนการสวม
		
- ขั้นตอนการถอด
8
การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน
		
- การส่งก�ำลัง
		
- การซ่อมบ�ำรุง
		
- ความรับผิดชอบของหน่วยใช้ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน
		
- การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตนในระดับหน่วยใช้
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การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและ
		
ควบคุมโรคติดต่อ
		
1. อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมไว้ส�ำหรับการรักษา ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทั่วไป
		
2. อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มในกรณีที่ต้องเผชิญโรคติดต่อร้ายแรงหรือ
			 ไม่ทราบชนิด และการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพ
		
3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจุลชีพส่งตรวจที่ต้องจัดเตรียมไว้
		
4. น�้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมไว้
		
5. ถุงใส่ขยะติดเชื้อและอุปกรณ์อื่นที่ต้องจัดเตรียมไว้
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก รายชื่อบริษัทจ�ำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันตนและอุปกรณ์อื่น
ภาคผนวก ข การท�ำผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก (“หน้ากากอนามัย”) ใช้เอง
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________

บทที่ 1
ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตน
ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ภัยคุกคามทางชีวภาพที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข
จุลชีพก่อโรค (เชือ้ โรค) นอกจากจะเป็นอันตรายทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติแล้ว ในบางครัง้ ยังเป็นอันตราย
จากฝีมอื การกระท�ำของมนุษย์ ในรูปของอาวุธชีวภาพ (Biological Weapon) หรืออาวุธเชือ้ โรค ซึง่ เป็นการท�ำให้
เชือ้ โรคแพร่กระจายโดยมีเจตนาจะท�ำร้ายมนุษย์ สัตว์ และพืช จุลชีพทีใ่ ช้เป็นอาวุธเรียกว่าสารทีใ่ ช้ในการสงคราม
ชีวภาพ (Biological Warfare Agent) เป็นจุลชีพที่ถูกคัดเลือกสายพันธุ์หรือสายเชื้อ แล้วน�ำไปผ่านกระบวนการ
ผลิตหลายขั้นตอน เพื่อให้สามารถก่อโรคได้รวดเร็ว รุนแรง มีความเสถียรในการเก็บรักษา แพร่กระจายง่าย
มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมหลังการแพร่กระจาย ป้องกันและรักษายาก นอกจากสารที่ใช้ในการสงคราม
ชีวภาพจะได้จากจุลชีพที่มีในธรรมชาติแล้ว ยังอาจใช้จุลชีพที่ถูกดัดแปรสารพันธุกรรม (Genetically Modified
Organism, GMO) ด้วย ซึง่ อาจไม่มวี คั ซีนป้องกันหรือไม่มเี ซรุม่ แก้พษิ และไม่มยี ารักษา รวมทัง้ ตรวจจับ (detect)
และพิสูจน์ทราบ (identify) ได้ยาก สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากในปัจจุบันคือสถานการณ์การก่อการร้าย เพราะมีกลุ่ม
ก่อการร้ายหลายกลุ่มให้ความสนใจและสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อโรคได้เอง อีกทั้งปรากฏข่าวว่ามีบางกลุ่มเคยใช้ใน
การโจมตีแล้วแต่โชคดีที่ไม่ประสพผลส�ำเร็จ ดังนั้น การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติซ�้ำและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
จึงอาจเป็นผลจากการก่อการร้าย เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้เผชิญเหตุที่ปฏิบัติงานทั้ง
ในสนามและ ณ สถานที่ตั้งทางการแพทย์จึงมีความเสี่ยงสูง (high risk) ต่อการสัมผัสและติดโรคเหล่านี้ หากไม่
ทราบวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้องแล้วย่อมเป็นผู้ที่มีความล่อแหลมสูง (highly vulnerable) ต่อการเป็น
ผู้สูญเสีย (casualty) จากเหตุการณ์ที่เกิด

กลุ่มจุลชีพที่มีศักยภาพใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จ�ำแนกจุลชีพก่อโรคที่มีศักยภาพใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ม เอ คือ จุลชีพที่แพร่กระจายได้ง่าย และแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนได้ ผู้ได้รับเชื้อมีอัตราการ
ป่วยและการเสียชีวิตสูง ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสาธารณสุขอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกอย่าง
กว้างขวาง และรัฐบาลจะต้องมีมาตรการพิเศษรองรับ เช่น การจัดหาวัคซีน การจัดหายาต้านจุลชีพ เป็นต้น จุลชีพ
ในกลุ่มนี้ได้แก่ เชื้อโรคไข้ทรพิษหรือโรคฝีดาษ (Variola major) เชื้อโรคแอนแทรกซ์หรือโรคกาลี (Bacillus
anthracis) เชื้อกาฬโรค (Yersinia pestis) และเชื้อโรคทูลารีเมียหรือไข้กระต่าย (Francisella tularensis)
เป็นต้น
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
กลุ่ม บี คือ จุลชีพที่มีความสามารถในการแพร่กระจายระดับปานกลาง ผู้ที่ได้รับเชื้อมีอัตรา
การป่วยปานกลางและอัตราการเสียชีวิตต�่ำ แต่จะต้องเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวด โดยอาศัยการตรวจทางห้อง
ปฏิบัติการ จุลชีพในกลุ่มนี้ได้แก่ เชื้อโรคไข้คิว (Coxiella burnetii) เชื้อโรคบรูเซลโลซิสหรือโรคแท้งติดต่อ
(Brucella species) เชื้ออหิวาตกโรค (Vibrio cholerae) เชื้อโรคอุจจาระร่วงเรื้อรัง (Cryptosporidium
parvum) เป็นต้น
กลุ่ม ซี คือ จุลชีพโรคอุบัติใหม่หรือจุลชีพที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ด้วยวิธีการทางพันธุ
วิศวกรรมศาสตร์ สามารถแพร่กระจายได้อย่างกว้างขวาง ท�ำให้เกิดการระบาดและการเสียชีวิตในอัตราสูง
จุลชีพในกลุ่มนี้ได้แก่ เชื้อโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ (Nipah Virus) เชื้อโรคกลุ่มอาการไข้เลือดออกที่มีอาการ
ทางไต (Hantavirus) เชื้อโรคไข้เหลือง (Yellow Fever Virus) และโรคอุบัติใหม่อื่นที่จะเกิดในอนาคต

ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีและใช้อุปกรณ์ป้องกันตน
ในการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและท�ำให้เกิดอันตรายจากการติดเชื้อ ซึ่งถ้าเป็นโรคติดต่อ
อาจท�ำให้เกิดการระบาดได้ จะต้องใช้การป้องกันทางกายภาพควบคู่กับการป้องกันทางการแพทย์
การป้องกันทางกายภาพ (physical protection) มุ่งประสงค์จะป้องกันไม่ให้ร่างกายสัมผัส
กับเชื้อโรค หรืออีกนัยหนึ่งคือการป้องกันช่องทางที่เชื้อโรคอาจเข้าสู่ร่างกายและก่อโรคได้ โดยการใช้อุปกรณ์
ป้องกันตนปกป้องส่วนต่าง ๆ และระบบของร่างกาย ร่วมกับการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมและ
ก�ำจัดเชื้อโรคหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรค ทางที่เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกาย (Portals of Entry) ซึ่ง
ผู้ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จ�ำเป็นจะต้องปกป้องโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันตน คือ ทางเดินลมหายใจ ผิวหนัง
นัยน์ตา และทางเดินอาหาร
การป้องกันทางการแพทย์ (medical protection) มุ่งประสงค์จะต่อต้านการเกิดโรคในกรณีที่มี
เชือ้ โรคเข้าสูร่ า่ งกาย มาตรการหลักคือการปลูกภูมคิ มุ้ กันโรคให้แก่บคุ ลากรทีเ่ ป็นกลุม่ เสีย่ งก่อนจะปฏิบตั งิ านหรือ
เข้าพื้นที่มีอันตรายจากโรคติดเชื้อ
การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนเป็นวิธกี ารหนึง่ ในหลายวิธกี ารป้องกันอันตรายจากการท�ำงาน ซึง่ โดยทัว่ ไป
จะยึดหลักการป้องกันและควบคุมอันตรายที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปฏิบัติงานก่อน เมื่อไม่สามารถท�ำได้
จึงจะใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตน เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจะต้องสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันตนเพือ่
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดในขณะปฏิบัติงาน การใช้งานอาจสวมปกคลุมร่างกายบางส่วนหรือทั้งหมด ขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเชื้อโรคที่เผชิญและลักษณะของงานที่ต้องท�ำ

ความหมายของอุปกรณ์ป้องกันตน
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ค�ำว่า “อุปกรณ์ปอ้ งกันตน” หรือ Personal Protective Equipment (PPE) (ชือ่ พ้อง: Individual
Protective Equipment, IPE และ Personal Protective Devices, PPD) หมายถึง “เครื่องแต่งกายพิเศษ
และอุปกรณ์ประกอบที่บุคคลสวมเพื่อป้องกันตนเอง ไม่ให้รับเอาเชื้อโรคจากสภาพแวดล้อมการท�ำงานเข้าสู่
ร่างกาย”

________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________

ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตน
คูม่ อื เล่มนีแ้ บ่งอุปกรณ์ปอ้ งกันตน ตามส่วนของร่างกายทีอ่ ปุ กรณ์ให้การป้องกัน ออกเป็น 5 ประเภท
ดังนี้ อุปกรณ์ป้องกันนัยน์ตาและใบหน้า อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย อุปกรณ์ป้องกัน
มือ และอุปกรณ์ป้องกันเท้า
ป้องกันนัยน์ตา
และใบหน้า
ป้องกัน
ระบบหายใจ

ป้องกันมือ

ประเภทของ
อุปกรณ์
ป้องกันตน

ป้องกัน
ร่างกาย

ป้องกันเท้า

1. อุปกรณ์ป้องกันนัยน์ตาและใบหน้า (Eye and Face Protective Devices)
ภาพที่ 1 แว่นตาปิดข้าง (ซ้าย)
และกระบังป้องกันใบหน้า (ขวา)

อุปกรณ์ประเภทนี้ช่วยป้องกันสารคัดหลั่งที่มีการฟุ้งกระจายปริมาณมาก โดยเฉพาะในระยะ
ประชิดจากการท�ำหัตถการ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ การเก็บสิ่งส่งตรวจบริเวณล�ำคอ เป็นต้น อุปกรณ์ป้องกัน
ใบหน้าและดวงตาได้แก่ แว่นตาปิดข้าง (ชื่อพ้อง: แว่นครอบตา) (Goggles) ซึ่งให้การป้องกันเฉพาะนัยน์ตา
และกระบังป้องกันใบหน้า (Face Shield) ซึ่งให้การป้องกันได้ทั้งใบหน้า การใช้อุปกรณ์ป้องกันนัยน์ตาและ
ใบหน้าจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันทางเดินลมหายใจ เช่น หน้ากากป้องกันแบบครอบครึ่งใบหน้า หรือหน้ากาก
กรองอนุภาคชนิดใช้แล้วทิ้ง เป็นต้น

2. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Respiratory System Protective Devices)
อุปกรณ์ประเภทนี้ใช้ป้องกันอวัยวะของทางเดินลมหายใจ (respiratory tract) จากเชื้อโรคและ
สิ่งที่เป็นพิษที่มีในอากาศและ/หรือช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ในที่ซึ่งปริมาณออกซิเจนในอากาศมี
ไม่เพียงพอต่อการหายใจ (ต�่ำกว่า 19%) อุปกรณ์ประเภทนี้แบ่งตามการท�ำงานได้เป็น 2 แบบ คือ แบบท�ำให้
อากาศปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการหายใจ กับแบบจัดส่งอากาศหายใจ
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________

อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบหายใจ

แบบท�ำให้อากาศปราศจาก
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อการหายใจ

กรองอนุภาคและ
ดูดซับก๊าซและไอ

กรองอนุภาคเท่านั้น
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สาย/ท่อส่งอากาศ

ถังบรรจุอากาศ
แบบอัด

ผ้าคาด
ปิดจมูกปิดปาก

หน้ากากพร้อม
เครื่องกรองอากาศ

เครื่องช่วยหายใจ
ชนิดมีถังอากาศ

(ภาพที่ 2)

(ภาพที่ 5)

(ภาพที่ 10)

หน้ากากกรองอนุภาค
ใช้แล้วทิ้ง

หมายเหตุ

แบบจัดส่งอากาศหายใจ

เครื่องกรองอากาศ
ที่จัดส่งอากาศให้

แบบหน้ากากครอบ
เต็มใบหน้า

แบบคลุมศีรษะ

แบบครอบศีรษะ

(ภาพที่ 9)

(ภาพที่ 8 และ 9-2)

(ภาพที่ 9-3)

อุปกรณ์ในกรอบที่มีสีคืออุปกรณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขมีใช้ในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งาน
และการดูแลรักษาในหนังสือคู่มือเล่มนี้

2.1 อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจแบบท�ำให้อากาศปราศจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อการหายใจ
(Air-Purifying Respirator, APR) (ชื่อพ้อง: แบบท�ำให้อากาศสะอาด) หมายถึง อุปกรณ์ที่กรองหรือก�ำจัด
เชื้อโรคและสารพิษออกจากอากาศก่อนที่ผู้สวมจะหายใจเข้าไป ซึ่งแบ่งตามกลไกในการกรองออกเป็น 2 ชนิด
คือ ชนิดกรองอนุภาคเท่านัน้ และชนิดกรองอนุภาคและดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน (ข้อควรระวัง! อุปกรณ์
แบบนี้ทุกชนิดไม่สามารถใช้งานได้ในที่ซึ่งมีปริมาณออกซิเจนในอากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ เนื่องจากผู้สวม
จ�ำเป็นต้องใช้อากาศที่อยู่รอบตัวในการหายใจ ถ้าใช้ในที่ดังกล่าวจะท�ำให้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ)

________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
ชนิดกรองอนุภาคเท่านั้น (Particulate Filter) ท�ำหน้าที่กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศ
(airborne particles หรือ aerosol) เช่น ฝุ่น ควัน ละออง และเชื้อโรค ออกจากอากาศที่ผู้สวมสูดหายใจเข้า
ไม่สามารถกรองก๊าซและไอของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือป้องกันกลิ่นต่าง ๆ ได้
ชนิดกรองอนุภาคและดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน (Gas-Particulate Filter หรือ
Combination Particulate and Gas and Vapour Filter) สามารถกรองได้ทั้งอนุภาค (รวมถึงเชื้อโรค) และ
ดูดซับ (adsorb) ก๊าซ ไอ และกลิน่ ในขณะเดียวกัน อุปกรณ์ชนิดนีใ้ ช้วสั ดุกรอง (ไส้กรองก็เรียก) (filter material)
2 ชนิดประกอบกันเป็นหน่วยเดียว โดยมีกระดาษกรองอยู่ด้านหน้า ท�ำหน้าที่กรองอนุภาค และถ่านกัมมันต์
(activated carbon หรือ activated charcoal) อยู่ถัดไป ท�ำหน้าที่ดูดซับก๊าซ ไอ และกลิ่น วัสดุกรองบรรจุอยู่
ภายในเครื่องกรองอากาศ (ตัวกรองก็เรียก) (filter) ที่มีรูปร่างโดยทั่วไปเป็นแผ่น (filter pad) เป็นตลับ (filter
cartridge) หรือเป็นกระป๋อง (filter canister) ส่วนใหญ่สามารถประกอบเข้ากับตัวหน้ากากและถอดออกได้
(ข้อ 2.1.3) (เว้นหน้ากากที่ออกแบบส�ำหรับการใช้งานจ�ำนวนน้อยครั้ง ราคาค่อนข้างถูก เมื่อหมดอายุการใช้งาน
ผู้ผลิตก�ำหนดให้ต้องทิ้งทั้งหน้า ไม่สามารถจะถอดแยกเครื่องกรองอากาศได้)
อุปกรณ์ปอ้ งกันระบบหายใจแบบท�ำให้อากาศปราศจากสิง่ ทีเ่ ป็นอันตรายต่อการหายใจทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป
ในทางการแพทย์ในประเทศไทย ได้แก่

ภาพที่ 2 ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก (“หน้ากากอนามัย”) ท�ำด้วยผ้า (ภาพแรก) ท�ำด้วยวัสดุสังเคราะห์
เทียมผ้า (ภาพ 2) ท�ำด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมผ้าแบบปากเป็ด (duck bill) (ภาพ 3) และช่องว่างที่อาจ
ท�ำให้อนุภาคเชื้อโรคเข้าสู่ระบบทางเดินลมหายใจของผู้สวมได้ (ภาพ 4)
		 2.1.1 ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก (ชือ่ พ้อง: หน้ากากใช้สำ� หรับการผ่าตัด หรือ Surgical Mask)
(ปัจจุบันนิยมเรียกว่า “หน้ากากอนามัย”) (เป็นอุปกรณ์ชนิดกรองอนุภาคเท่านั้น) เดิมใช้สวมขณะผ่าตัด เพื่อ
ป้องกันเสมหะหรือน�้ำลายของแพทย์และพยาบาลไม่ให้กระเด็นเข้าแผลผู้ป่วย และช่วยป้องกันไม่ให้ละอองหรือ
ของเหลวซึ่งเป็นสารคัดหลั่งของบุคคลอื่นเข้าปากและจมูกผู้สวม ปัจจุบันให้ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางระบบ
หายใจสวมเพื่อป้องกันไม่ให้เสมหะ น�้ำมูก และน�้ำลายแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่น โดยเฉพาะในขณะไอหรือจาม ถึง
แม้จะกรองอนุภาคได้ขนาดเล็กสุด 5 ไมครอน แต่ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก ไม่ได้ออกแบบส�ำหรับป้องกันทางเดิน
ลมหายใจของผูส้ วมจากการสูดหายใจเอาอนุภาคของเชือ้ โรคเข้าสูป่ อด ถ้าจ�ำเป็นต้องป้องกันทางเดินลมหายใจ
จะต้องเลือก สวมอุปกรณ์ป้องกันที่มีประสิทธิผล (effective) ดีกว่านี้ (ข้อ 2.1.2 - 2.1.4)
		 ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากมีลักษณะเป็นแผ่นแบน เดิมท�ำด้วยผ้า ซึ่งหลังการใช้งานสามารถ
ซักให้สะอาดแล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ปัจจุบันท�ำด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมผ้า (nonwoven polyethene and
microporous materials) ส�ำหรับใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (disposable) ไม่ต้องท�ำความสะอาด ผู้ผลิตบางรายอาจ
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
ติดแถบโลหะอ่อนไว้ที่ขอบบนของแผ่นผ้า ส�ำหรับบีบให้แนบกับสันจมูก (ดั้งจมูก) เวลาสวม เพื่อให้สวมได้
แนบสนิทยิ่งขึ้น ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากมีสายท�ำด้วยผ้าส�ำหรับใช้ผูกหรือมีสายท�ำด้วยยาง (elastic) ส�ำหรับใช้รัด
เหนือใบหูและใต้ใบหู หรืออาจท�ำเป็นห่วงส�ำหรับคล้องใบหู (ear loop) แต่ละข้าง เพื่อตรึงให้แนบติดกับใบหน้า
ผู้สวม
		 ข้อดีของผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก คือ มีน�้ำหนักเบา สวมถอดง่าย ราคาถูก หาซื้อได้ทั่วไป
ข้อเสีย คือ ไม่สามารถกรองเชื้อโรคได้ทุกชนิด สวมได้ไม่แนบสนิท อากาศเล็ดลอดเข้าทางช่องว่างบริเวณขอบได้
(ภาพที่ 2)

ภาพที่ 3 หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง แบบธรรมดามีแถบโลหะอ่อน (ภาพแรก)
แบบปากเป็ด (ภาพ 2) และแบบมีลิ้นทางออก (ภาพ 3 และ 4)
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		 2.1.2 หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง (Particulate Respirator หรือ Filtering
Facepiece) (หน้ากากกระดาษ หรือ ครอบจมูกและปาก ก็เรียก) (เป็นอุปกรณ์ชนิดกรองอนุภาคเท่านั้น) ท�ำ
ด้วยวัสดุสงั เคราะห์ทอี่ ดั เป็นแผ่นแล้วขึน้ รูปให้โป่งเป็นกระเปาะ เมือ่ สวมแล้วจะครอบแนบกับใบหน้ารอบบริเวณ
จมูกและปาก โดยมีที่ว่างระหว่างจมูกและปากกับตัวหน้ากาก ไม่แนบติดใบหน้าเหมือนผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก
(ข้อ 2.1.1) ท�ำให้หายใจได้สะดวกขึ้น ใช้สวมเพื่อป้องกันไม่ให้สูดหายใจเอาอนุภาค ซึ่งรวมถึงจุลชีพบางชนิด
เข้าสูป่ อด เพราะวัสดุทใี่ ช้ทำ� หน้ากากท�ำหน้าทีก่ รองอนุภาคด้วย และสามารถกรองอนุภาคได้เล็กถึง 0.3 ไมครอน
(ข้อควรระวัง! ไวรัสไข้หวัดมีขนาดประมาณ 0.12 ไมครอน) อากาศที่ผู้สวมสูดหายใจเข้าจะไหลผ่านวัสดุนี้
เป็นส่วนใหญ่
		 หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้งมีสายรัด 2 เส้นท�ำด้วยวัสดุยืดหดได้ ส�ำหรับคาดเหนือใบหู
และใต้ใบหูเพื่อตรึงให้แนบแน่นกับใบหน้าผู้สวม และอาจมีแถบโลหะอ่อนที่ขอบบนของตัวหน้ากาก ส�ำหรับบีบ
ให้แนบกับสันจมูก (ดั้งจมูก) เวลาสวม เพื่อให้สวมได้แนบสนิทยิ่งขึ้น (ลดรอยรั่วบริเวณสันจมูก) นอกจากนี้ยังมี
แบบมีลิ้นทางออก (exhalation valve) ซึ่งจะยอมให้ลมหายใจออกไหลออกสู่บรรยากาศภายนอกเมื่อผู้สวม
หายใจออก แต่จะปิดสนิทในจังหวะหยุดหายใจหรือเมื่อสูดหายใจเข้า ไม่ยอมให้อากาศภายนอกไหลเข้าทางลิ้นนี้
ดั ง นั้ น อากาศที่ผู้สวมหายใจเข้าจึงผ่านการกรองด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ใช้ ท�ำ ตั ว หน้ า กากเสมอ แบบที่ มี ลิ้ น ทางออก
เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานานหรือต้องออกแรงมากขณะปฏิบัติงาน เนื่องจากสามารถ
หายใจได้สะดวกกว่าแบบธรรมดา หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้งแบบธรรมดาที่ไม่มีลิ้นทางออกมีแรงต้าน
การหายใจมากกว่า เนื่องจากทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจะต้องไหลผ่านวัสดุกรองที่ใช้ทำ� ตัวหน้ากาก
จึงไม่ควรให้หญิงตั้งครรภ์ใช้ และหากให้ผู้ป่วยสวมป้องกันการแพร่เชื้อ ไม่ควรให้ผู้ที่เป็นโรคหอบหืด โรคปอด
และโรคทางเดินลมหายใจใช้

________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
		 ข้อดีของหน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิง้ คือ สามารถกรองเชือ้ โรคได้ ไม่จำ� เป็นต้องดูแลรักษา
หลังการใช้งาน ใช้แล้วทิ้งเมื่อเสียรูปทรงหรือมีสิ่งบ่งชี้ว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้งานต่อไป (เช่น มีรอยฉีกขาด) มี
น�้ำหนักเบา สวมถอดง่าย หายใจได้สะดวกกว่าใช้ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก ข้อเสีย คือ ไม่สามารถกรองเชื้อโรคที่มี
ขนาดเล็กมากได้ ไม่สามารถสวมให้แนบสนิทได้ 100% เพราะอากาศเล็ดลอดเข้าทางช่องว่างบริเวณขอบได้ ไม่มี
วางจ�ำหน่ายทั่วไปเหมือนผ้าคาดปิดจมูกปิดปากและมีราคาแพงกว่า

ภาพที่ 4 รหัส N95 ทีป่ รากฏบนตัวเครือ่ งกรองอนุภาคใช้แล้วทิง้ (ซ้ายและกลาง) และบนกล่องบรรจุ (ขวา)

หมายเหตุ
สถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (National Institute for Occupational
Safety and Health หรือ NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก�ำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการ
กรองอนุภาคในอากาศของวัสดุกรองเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มรหัส N กลุ่มรหัส R และกลุ่มรหัส P ใน
แต่ละกลุ่มยังแบ่งย่อยออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 95 สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน
ได้อย่างน้อย 95% ระดับ 99 สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 99% และ
ระดับ 100 สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 99.97%
กลุ่มรหัส N เป็นวัสดุที่สามารถกรองได้เฉพาะอนุภาคที่ไม่ใช่ละอองน�้ำมัน (not
resistant to oil) หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิง้ ในมาตรฐานกลุม่ รหัสนีเ้ หมาะส�ำหรับผูป้ ฏิบตั ิ
งานสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค (หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้งรหัส N95 เป็นที่รู้จัก
กันดีและใช้กันแพร่หลายมาก)
กลุ่มรหัส R เป็นวัสดุที่สามารถกรองอนุภาคที่ไม่ใช่ละอองน�้ำมันได้และป้องกัน
ละอองน�้ำมันได้ชั่วระยะหนึ่ง (somewhat resistant to oil) หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้งใน
มาตรฐานกลุ่มรหัสนี้ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค เนื่องจาก
ไม่ได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีละอองน�้ำมัน
กลุ่มรหัส P เป็นวัสดุที่สามารถกรองอนุภาคที่ไม่ใช่ละอองน�้ำมันได้และป้องกัน
ละอองน�้ำมันได้เป็นเวลานาน (strongly resistant to oil) หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้งใน
มาตรฐานกลุ่มรหัสนี้ไม่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรค เนื่องจาก
ไม่ได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีละอองน�้ำมัน

•
•
•
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
		 2.1.3 หน้ากากพร้อมเครื่องกรองอากาศ (Respirator with Filter) (ภาพที่ 5) (เป็น
อุปกรณ์ชนิดกรองอนุภาคเท่านั้นหรือกรองอนุภาคและดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของ
เครื่องกรองอากาศที่เลือกใช้) ตัวหน้ากากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ภายหลังการฆ่าเชื้อและท�ำ
ความสะอาด มีอายุการเก็บรักษาและใช้งานยาวนาน จนกว่าจะช�ำรุด ระบบการท�ำงานของหน้ากากเป็นแบบ
“แรงดันลบ” (negative pressure) ซึ่งหมายความว่า อากาศภายนอกจะไหลเข้าสู่ภายในหน้ากากในจังหวะที่
ผู้สวมสูดหายใจเข้า เพราะเป็นภาวะที่ความดันภายในหน้ากากลดต�่ำกว่าความดันบรรยากาศ และเมื่อผู้สวม
หายใจออกอากาศภายในหน้ากากจึงจะไหลออกสู่บรรยากาศ
		 ชิ้นส่วนหลักของหน้ากากพร้อมเครื่องกรองอากาศได้แก่ ตัวหน้ากาก (ข้อ 2.1.3.1) ท�ำด้วย
วัสดุออ่ นนุม่ เช่น ยางเทียม มีสายรัดศีรษะ (ข้อ 2.1.3.5) ทีจ่ ดั ปรับได้ให้พอเหมาะกับผูส้ วม มีชอ่ งมอง (ข้อ 2.1.3.3)
ท�ำให้มองเห็นได้ขณะสวมและเป็นเครื่องป้องกันนัยน์ตา มีเครื่องกรองอากาศ (ข้อ 2.1.3.4) แบบแผ่น ตลับหรือ
กระป๋อง ถอดออกจากตัวหน้ากากได้เมื่อต้องการจะแยกเก็บ หรือเปลี่ยนใหม่เมื่อหมดอายุการใช้งานหรือช�ำรุด
ตัวหน้ากากมีหลายขนาดและมีแบบครอบครึง่ ใบหน้า (half facepiece) หรือครอบเต็มใบหน้า (full facepiece)
ให้เลือกใช้ ให้การป้องกันผิวหนัง อวัยวะ และระบบของร่างกายบริเวณที่ตัวหน้ากากครอบอยู่

ภาพที่ 5 หน้ากากป้องกันแบบครอบครึง่ ใบหน้า (ซ้าย) เต็มใบหน้า (ขวา) และเครือ่ งกรองอากาศรูปทรงต่าง ๆ
				 2.1.3.1 ตัวหน้ากาก (Facepiece) ท�ำด้วยยางเทียมหรือซิลิโคน อ่อนนุ่ม สวมสบาย
และสวมได้แนบสนิทกับใบหน้า ถ้าเป็นชนิดที่ให้การป้องกันสูง อย่างที่ใช้ในกิจกรรมการทหารหรืออุตสาหกรรม
จะสามารถป้องกันการซึมผ่านของสารเคมีพิษเหลว หน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้าจะมีครอบจมูก (Nose Cup)
อยูด่ า้ นใน ท�ำหน้าทีแ่ ยกทางเดินลมหายใจ เพือ่ ไม่ให้ความชืน้ ของลมหายใจออกท�ำให้เกิดไอน�้ำเกาะติดเลนส์ของ
ช่องมองจนฝ้ามัว และที่ด้านหน้าของตัวหน้ากากในต�ำแหน่งที่ตรงกับปากของผู้สวมอาจมีอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียง
(Voicemitter) เพือ่ ให้ผสู้ วมสามารถเปล่งเสียงพูดให้ผอู้ นื่ ได้ยนิ ได้ (หมายเหตุ ตัวหน้ากากเปรียบเสมือนตัวถังของ
รถยนต์)

ภาพที่ 6 เส้นทางการไหลของอากาศผ่านเครื่องกรองอากาศเข้า
และออกจากตัวหน้ากาก
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
				 2.1.3.2 ลิ้นหน้ากาก (Valve) ท�ำด้วยยางหรือยางเทียม มีลักษณะเป็นแผ่น แปะติด
กับช่องลมหายใจเข้าและช่องลมหายใจออกที่ตัวหน้ากาก ท�ำหน้าที่บังคับการไหลของอากาศให้เดินทางเดียวที่
ช่องลมหายใจเข้ามีลิ้นทางเข้า (Inlet Valve หรือ Inhalation Valve) ที่จะเปิดให้อากาศภายนอกไหลเข้าภายใน
ตัวหน้ากากผ่านเครือ่ งกรองอากาศเมือ่ ผูส้ วมสูดหายใจเข้า แต่จะปิดสนิทไม่ยอมให้อากาศภายในตัวหน้ากากไหล
ออกเมื่อผู้สวมหายใจออก ลมหายใจออกจะไหลออกสู่บรรยากาศภายนอกผ่านทางลิ้นทางออก (Outlet Valve
หรือ Exhalation Valve) ซึ่งจะปิดสนิทในจังหวะการหยุดหายใจหรือในจังหวะการหายใจเข้า เพื่อป้องกันมิให้
อากาศภายนอกที่ยังไม่ผ่านการกรองไหลย้อนเข้าภายในตัวหน้ากาก
				 2.1.3.3 ช่องมอง (Visor หรือ Eyepiece ) เป็นเลนส์พลาสติกแข็งและใส ช่วยให้
ผู้สวมมองเห็นได้และยังช่วยป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายที่เป็นหยดของเหลวกระเด็นเข้านัยน์ตา ช่องมองมีเฉพาะ
หน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้า แต่ถ้าจ�ำเป็นต้องป้องกันนัยน์ตาขณะสวมหน้ากากแบบครอบครึ่งใบหน้า จะต้อง
สวมแว่นตาปิดข้างหรือกระบังป้องกันใบหน้า (ข้อ 1) ช่องมองอาจเป็นแบบ 2 ช่อง (คล้ายกับแว่นตา) หรือเป็น
เพียงช่องขนาดใหญ่เพียงช่องเดียว ซึ่งจะท�ำให้มีทัศนวิสัยดีกว่า (หมายเหตุ ช่องมองของหน้ากากเปรียบเสมือน
กระจกหน้าของรถยนต์)

ภาพที่ 7 เครือ่ งกรองอากาศรูปทรงต่าง ๆ และการท�ำงานของเครือ่ งกรองอากาศชนิดกรองอนุภาคและก๊าซ
				 2.1.3.4 เครือ่ งกรองอากาศ (Filter) เป็นหัวใจของหน้ากากป้องกัน เครือ่ งกรองอากาศ
อาจมีขดี ความสามารถเฉพาะการกรองอนุภาคของแข็งและของเหลว ในกรณีนวี้ สั ดุกรองซึง่ อยูภ่ ายในเครือ่ งกรอง
จะเป็นกระดาษกรอง หรือเป็นเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถกรองได้ทั้งอนุภาค (รวมถึงเชื้อโรค)
และดูดซับก๊าซ ไอ และกลิ่นในขณะเดียวกัน (รายละเอียดของวัสดุกรองดูข้อ 2.1) หน้ากากอาจเป็นแบบที่มี
เครื่องกรองเดี่ยวอยู่ที่บริเวณแก้มข้างใดข้างหนึ่งหรืออยู่กึ่งกลางด้านหน้าของตัวหน้ากาก หรือเป็นแบบ
เครื่องกรองคู่อยู่ที่บริเวณแก้มข้างละหนึ่งชิ้น ข้อควรระวัง! เครื่องกรองอากาศมีอายุจ� ำกัดในการเก็บรักษาและ
ใช้งาน และจะต้องเปลีย่ นใหม่เมือ่ จ�ำเป็น (รายละเอียดดูบทที่ 8) มิฉะนัน้ จะไม่สามารถให้การป้องกันได้ (หมายเหตุ
เครื่องกรองอากาศเปรียบเสมือนเครื่องยนต์ของรถยนต์)
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
				 2.1.3.5 ชุดสายรัดศีรษะ (Head Harness) ท�ำหน้าที่ตรึงตัวหน้ากากให้อยู่กับที่และ
แนบสนิทกับใบหน้าผูส้ วม หน้ากากแบบครอบครึง่ ใบหน้าจะมีสายรัดศีรษะ 2 คูเ่ ป็นส่วนมาก หน้ากากแบบครอบ
เต็มใบหน้าจะมีสายรัดศีรษะตัง้ แต่ 2 - 3 คู่ สายรัดศีรษะอาจท�ำด้วยยางหรือวัสดุยดื หดได้ แต่ละคูส่ ามารถจัดปรับ
ความยาวได้เพื่อให้พอเหมาะกับขนาดของศีรษะผู้สวม นอกจากนี้สายรัดศีรษะยังอาจเย็บติดกับแผ่นยึดศีรษะ
(Head Harness Pad) ซึง่ อยูด่ า้ นหลังของศีรษะผูส้ วม ผูผ้ ลิตบางรายอาจท�ำแผ่นยึดศีรษะเป็นแผ่นตาข่ายชิน้ ใหญ่
เพื่อให้สะดวกต่อการสวมยิ่งขึ้น
				 ข้อดีของหน้ากากชนิดนี้ คือ ให้การป้องกันระบบหายใจได้ในระดับสูง เครื่องกรอง
อากาศกรองเชื้อโรคได้ทุกชนิด สวมได้แนบสนิทกับใบหน้า ใช้แล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน
ข้อเสีย คือ มีราคาค่อนข้างแพง ต้องเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศเมื่อหมดอายุการใช้งานและต้องมีสะสมไว้เปลี่ยน
ตัวหน้ากากต้องท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายหลังการใช้งาน สื่อสารด้วยเสียงพูดดังไม่ชัดเจน ไม่เหมาะส�ำหรับ
ใช้ในห้องผ่าตัด ผู้ใช้ต้องได้รับการฝึกให้สวมและถอดได้อย่างถูกวิธี หน่วยใช้ต้องสะสมชิ้นส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้
เปลี่ยนทดแทน
		 2.1.4 เครือ่ งกรองอากาศทีจ่ ดั ส่งอากาศให้ ( Powered Air-Purifying Respirator System,
PAPR) (เป็นอุปกรณ์ชนิดกรองอนุภาคและดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกัน) มี 3 แบบ คือ แบบหน้ากากครอบ
เต็มใบหน้า (full facepiece) แบบคลุมศีรษะ (hood) และ แบบครอบศีรษะ (helmet) ปัจจุบันกรมควบคุมโรค
มีใช้ในราชการเพียงแบบเดียว คือ เครือ่ งกรองอากาศทีจ่ ดั ส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ (Respirator Hood with
Supplied Filtered-Air) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจที่จ่ายอากาศหายใจที่กรองอนุภาค ก๊าซ และไอ
แล้วให้ผู้สวมอย่างต่อเนื่อง โดยสวมถุงคลุมศีรษะแทนหน้ากาก (ข้อ 2.1.3) เครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้
แบบคลุมศีรษะมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนแยกกัน คือ ส่วนที่เป็นถุงคลุมศีรษะ (ที่ถูกต้องเรียกผ้าคลุมศีรษะ
แต่เพื่อความเข้าใจง่ายจึงเรียกถุงคลุมศีรษะ เพื่อให้ตรงตามรูปร่างและการสวม) และส่วนที่เป็นชุดเครื่องกรอง
อากาศ องค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้จะต้องประกอบเข้าด้วยกันก่อนจะใช้งาน
				 2.1.4.1 ถุงคลุมศีรษะ (Hood) ท�ำด้วยวัสดุสังเคราะห์อ่อนนุ่ม เมื่อสวมแล้วจะคลุม
ตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงหน้าอกผู้สวม ด้านหน้ามีช่องมองท�ำด้วยพลาสติกใส ด้านหลังมีช่องอากาศเข้าส�ำหรับน�ำ
ท่อหายใจของเครื่องกรองอากาศมาต่อกับถุงคลุมศีรษะ

ภาพที่ 8 ถุงคลุมศีรษะ (ซ้ายและกลาง) และชุดเครื่องกรองอากาศแบบมีมอเตอร์เป่าอากาศ (ขวา)
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
				 2.1.4.2 ชุดเครือ่ งกรองอากาศแบบมีมอเตอร์เป่าอากาศ (Battery-Powered Filter)
(ระบบกรองอากาศ หรือ Filter System ก็เรียก) ท�ำหน้าทีจ่ ดั ส่งอากาศหายใจทีก่ รองแล้วให้ผสู้ วม มีองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญดังนี้ มอเตอร์พร้อมพัดลมดูดอากาศ (Motor Blower Unit) แบตเตอรี่ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าของ
มอเตอร์ เครื่องกรองอากาศแบบตลับหรือแบบกระป๋องตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป (จ�ำนวนเท่าใดขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ของผู้ผลิต) ต่อกับมอเตอร์ และท่อหายใจ (Breathing Hose หรือ Air Hose) ซึ่งเป็นท่ออ่อนงอได้ ปลายข้างหนึ่ง
ต่อกับมอเตอร์ ปลายอีกข้างหนึ่งต่อกับช่องอากาศเข้าของผ้าคลุมศีรษะ เมื่อมอเตอร์ท� ำงาน จะดูดเอาอากาศ
รอบ ๆ เข้าทางเครื่องกรองอากาศ อากาศที่ผ่านการกรองให้บริสุทธิ์แล้วจะถูกเป่าให้ไหลตามท่อหายใจเข้าใน
ผ้าคลุมศีรษะในอัตราการไหลคงที่ และไหลออกตามชายขอบของผ้าคลุมศีรษะบริเวณทรวงอกของผู้สวม ระบบ
การท�ำงานของหน้ากากแบบถุงคลุมศีรษะเป็นแบบ “แรงดันบวก” (positive pressure) ซึง่ หมายความว่า อากาศ
ส�ำหรับการหายใจเข้า ซึ่งเป็นอากาศที่ท�ำให้บริสุทธิ์แล้ว จะไหลเข้าสู่ถุงคลุมศีรษะขณะที่มอเตอร์ท�ำงาน ท�ำให้
ภายในถุงคลุมศีรษะมีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ อากาศภายในถุงคลุมศีรษะจึงไหลออกสู่ภายนอกเอง
ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องอาศัยแรงหายใจของผู้สวม และอากาศภายนอกซึ่งมีความดันต�่ำกว่า ยังไม่ผ่านการกรอง
และอาจมีอนุภาคของเชือ้ โรคปะปนอยู่ จะไม่สามารถไหลเข้าไปในถุงคลุมศีรษะได้ตราบเท่าทีม่ อเตอร์เป่าอากาศ
ยังท�ำงานอยู่

ภาพที่ 9 เครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้ 1.แบบหน้ากากครอบเต็มใบหน้า (ซ้าย) 2.แบบคลุม
ศีรษะ (กลาง) และ 3.แบบครอบศีรษะ (ขวา)
				 การใช้เครือ่ งกรองอากาศทีจ่ ดั ส่งอากาศให้จะท�ำให้ผใู้ ช้หายใจได้สะดวกขึน้ มาก เพราะ
ไม่ตอ้ งออกแรงสูดหายใจเข้าและได้รบั อากาศหายใจในปริมาณมากกว่าการหายใจเอง เครือ่ งกรองอากาศทีจ่ ดั ส่ง
อากาศให้ เหมาะส�ำหรับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเมื่อเป็นงานที่ต้องออกแรงมาก
ข้อจ�ำกัดมีเพียงระยะเวลาที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้มอเตอร์เป่าอากาศท�ำงานและประสิทธิภาพ
การกรองของวัสดุกรอง
				 ข้อดีของเครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ คือ ไม่ต้องออกแรง
สูดหายใจ เพราะมีอากาศที่กรองแล้วจัดส่งให้ตลอดเวลา ภายในถุงคลุมศีรษะมีความดันอากาศสูงกว่าภายนอก
ท�ำให้อากาศภายนอกเล็ดลอดเข้าไม่ได้ จึงให้การป้องกันระบบหายใจได้ในระดับสูง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ได้ ข้อเสีย คือ มีราคาแพง ระยะเวลาการใช้งานจ�ำกัดด้วยแบตเตอรี่ ต้องเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศ
เมื่อหมดอายุการใช้งานและต้องมีสะสมไว้เปลี่ยน ต้องท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายหลังการใช้งาน สื่อสาร
ด้วยเสียงพูดได้ไม่ชัดเจน ไม่เหมาะส�ำหรับใช้ในห้องผ่าตัด ผู้ใช้ต้องได้รับการฝึกให้สวมและถอดได้อย่างถูกวิธี
หน่วยใช้ต้องมีเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงไว้คอยดูแลรักษา และต้องสะสมแบตเตอรี่และชิ้นส่วนซ่อมไว้เปลี่ยนทดแทน
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
2.2 อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ระบบ
หายใจแบบจัดส่งอากาศหายใจ (Supplied
Air Respirator) (เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช้เครื่อง
กรองอากาศ) หมายถึง อุปกรณ์ทมี่ แี หล่งจ่าย
อากาศหายใจแยกอิสระจากอากาศในบริเวณ
ที่ปฏิบัติงาน โดยอากาศหายใจอาจจะถูกส่ง
ภาพที่ 10 อุปกรณ์ป้องกันทางเดินลมหายใจแบบจัดส่ง
ให้ผู้สวมผ่านสายส่งอากาศ (air line) หรือ
ท่อส่งอากาศ (air hose) หรือผูส้ วมน�ำอากาศ อากาศหายใจ โดยใช้สายส่งอากาศ (ซ้าย) และโดยการน�ำ
อากาศหายใจติดไปกับตัว (บรรจุอากาศในถัง) (ขวา)
หายใจติดไปกับตัว (ถังอากาศ) สองแบบแรก
มีใช้ในอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่และมีใช้ใน
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือทางการแพทย์บา้ ง เช่น ในห้องปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐาน
ชีวนิรภัยระดับ 4 (Biosafety Level 4 หรือ BSL- 4) ส่วนแบบสุดท้ายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานส�ำหรับพนักงานดับ
เพลิงใช้ และยังเป็นอุปกรณ์ทจี่ �ำเป็นส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านกับวัตถุอนั ตราย (Hazardous Materials หรือ HazMat)
เมื่อต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตนในระดับ A หรือ B (บทที่ 2)
		 2.2.1 เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศ (Self-Contained Breathing Apparatus หรือ
SCBA) เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางเดินลมหายใจที่มีแหล่งจ่ายอากาศหายใจแยกอิสระจากอากาศในบริเวณที่ปฏิบัติ
งาน โดยผู้สวมใช้ถังบรรจุอากาศแบบอัด (ถังบรรจุอากาศมีขนาดความจุต่าง ๆ ตั้งแต่ 30 นาที จนถึง 90 นาที
ให้เลือก) สะพายติดไปกับตัว จึงมีข้อจ�ำกัดเรื่องระยะเวลาที่สามารถอยู่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีอันตราย เครื่องช่วย
หายใจชนิดมีถังอากาศประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้ หน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้า ถังบรรจุอากาศแบบอัด
(compressed air cylinder) ท่อหายใจ อุปกรณ์ลดความดัน (pressure reducer) เกจวัดความดัน (pressure
gauge) และแผงรองหลังพร้อมสายรัดร่างกาย เป็นอุปกรณ์ป้องกันทางเดินลมหายใจที่ให้การป้องกันได้สูงสุด
จ่ายอากาศให้ตามจังหวะการหายใจและตามปริมาณความต้องการอากาศหายใจของผู้สวม ปัจจุบันยังไม่มีการ
จัดหาเครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศไว้ให้เจ้าหน้าที่ป้องกัน สอบสวน และควบคุมโรคติดต่อใช้งาน

หมายเหตุ
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ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
ประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. Facemasks หมายถึง อุปกรณ์ที่คณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug
Administration, FDA) ประเทศสหรัฐอเมริกาให้การรับรองว่าสามารถขัดขวางการทะลุผ่าน
(penetration) ของโลหิตและสารคัดหลั่งได้ในระดับหนึ่ง และจัดว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์
(medical devices) อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่สิ่งที่เรียกว่า หน้ากากส�ำหรับการผ่าตัด หน้ากากส�ำหรับ
ทันตกรรม หน้ากากส�ำหรับการแยกเชื้อ และหน้ากากส�ำหรับการใช้แสงเลเซอร์ และ CDC แบ่ง
ตามการออกแบบเป็น 3 แบบ ดังนี้ (ก) แบบที่เป็นแผ่นแบนหรือเป็นปากเป็ด (duck bill) มีแถบ
โลหะอ่อนส�ำหรับบีบให้แนบกับสันจมูกผูส้ วม คาดติดใบหน้าด้วยสายรัดหนึง่ คู่ (ข) แบบทีเ่ ป็นแผ่น
แบน คาดติดใบหน้าด้วยห่วงคล้องใบหู (ear loops) หนึ่งคู่ ไม่มีแถบโลหะอ่อน (ค) แบบที่ขึ้นรูป
ไว้แล้ว คาดติดใบหน้าด้วยสายรัดเส้นเดียว facemask ช่วยป้องกันไม่ให้น�้ ำมูกน�้ำลายของผู้สวม

________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________
กระเด็นใส่ผู้อื่นหรือสิ่งของ และยังป้องกันไม่ให้ของเหลวภายนอกเข้าปากและจมูกของผู้สวม ไม่
ได้ออกแบบส�ำหรับให้ใช้เพือ่ ป้องกันผูส้ วมจากการสูดหายใจเอาแอโรซอล (aerosol) ทีเ่ ป็นอนุภาค
ขนาดจิ๋วซึ่งอาจมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่เข้าสู่ปอด และควรใช้ facemask แต่ละอันเพียงครั้งเดียวแล้ว
ทิ้ง (ข้อ 2.1.1 ของบทนี้)
2. Respirators หมายถึง เครื่องกรองอากาศส�ำหรับใช้กับใบหน้า ซึ่ง CDC หรือสถาบัน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (National Institute for Occupational Safety and
Health หรือ NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้การรับรองว่าเป็นเครื่องกรองอากาศในระดับ
มาตรฐานการกรองอนุภาค N95 หรือดีกว่านั้น respirator ออกแบบส�ำหรับให้ใช้เพื่อป้องกัน
ผู้สวมจากการสูดหายใจเอาแอโรซอล (aerosol) ที่เป็นอนุภาคขนาดจิ๋วซึ่งอาจมีเชื้อไวรัสปะปนอยู่
เข้าสู่ปอด (ข้อ 2.1.2 ถึง 2.1.4 ของบทนี้)
[ข้อความข้างต้นเป็นข้อความบางตอนแปลจากหัวข้อ “Facemasks and Respirators”
ในเว็บไซท์ http://www.cdc.gov/h1n1flu/masks.htm ของ CDC]

3. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Body Protective Devices)
โดยทั่วไปอุปกรณ์ป้องกันร่างกายใช้สวมเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมี ฝุ่นกัมมันตรังสี และเชื้อโรค
สัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง และจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันนัยน์ตาและอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
เพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายได้รับการป้องกันอย่างสมบูรณ์ อุปกรณ์ป้องกันร่างกายที่ใช้ในงานสอบสวน ป้องกัน
และควบคุมโรค ซึ่งประกอบด้วยเสื้อผ้าป้องกัน หมวกคลุมผม ผ้าคลุมศีรษะ ถุงมือป้องกัน และรองเท้าป้องกัน
มีความมุ่งหมายหลักในการใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคสัมผัสหรือเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง
3.1 เสื้ อ ผ้ า ป้ อ งกั น (Protective
Clothing) ท�ำจากวัสดุหลากหลาย ทั้งผ้าและวัสดุ
สังเคราะห์ มีทั้งชนิดที่น�้ำและสารเคมีซึมผ่านได้
(permeable) และไม่ได้ (impermeable) (มี
คุณสมบัตใิ นการป้องกันให้เลือกใช้หลายระดับ ตัง้ แต่
ป้องกันสารไม่กดั กร่อนจนถึงสารกัดกร่อน ตัง้ แต่ทน
การซึมผ่านของสารเคมีเหลวได้ชวั่ ครูจ่ นถึงเป็นเวลา
นาน และระดับสูงสุดสามารถป้องกันไม่ให้ก๊าซหรือ
ไอผ่านได้) รูปแบบอาจเป็นเสื้อกางเกงแยกชิ้น เสื้อ ภาพที่ 11 เสื้อผ้าป้องกันท�ำด้วยวัสดุสังเคราะห์ (ซ้าย)
และท�ำด้วยผ้า (ขวา)
กางเกงติดกัน (ชุดหมี) เป็นเสื้อคลุม (เสื้อกาวน์)
(Gown) (ให้การป้องกันล�ำตัว แขน และขา) ผ้ากันเปื้อน (Apron) (ให้การป้องกันเฉพาะล�ำตัวและขา) ฯลฯ
3.2 หมวกคลุมผม (Surgical Cap) และผ้าคลุมศีรษะ (Hood) หมวกคลุมผมท�ำด้วยใยวัสดุ
สังเคราะห์ ผ้าคลุมศีรษะอาจเย็บติดเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อผ้าป้องกัน
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________บทที่ 1 ภัยคุกคามทางชีวภาพและประเภทของอุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________

ภาพที่ 12 หมวกคลุมผม (ซ้าย) และ
เสื้อผ้าป้องกันที่มีผ้าคลุมศีรษะ (ขวา)

4. อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protective Devices)
อุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น มื อ ใช้ ส วมเพื่ อ
ป้องกันมือและแขนไม่ให้สัมผัสเชื้อโรคโดยตรง
ได้แก่ ถุงมือป้องกัน (Protective Gloves) ซึ่ง
อาจเป็นชนิดใช้แล้วทิ้งหรือชนิดที่น�ำกลับมาใช้
ใหม่ได้หลังผ่านการฆ่าเชือ้ แล้ว ท�ำด้วยวัสดุตา่ ง ๆ
และให้การป้องกันต่างกันตามชนิดของวัสดุที่
ภาพที่ 13 ถุงมือป้องกันชนิดใช้แล้วทิ้งท�ำด้วยยางธรรมชาติ
ใช้ผลิต เช่น ยางธรรมชาติ (ยางพารา หรือ latex)
(สีขาวนวล) และป้องกันสารเคมีทำ� ด้วยยางเทียมชนิดต่าง ๆ
(ใช้แล้วทิ้งและป้องกันสารเคมีไม่ได้) และยาง
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (สีต่าง ๆ)
เทียม เช่น นีโอพรีน บิวไทล์ ไนไตรล์ และไวนิล
(น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้และป้องกันสารเคมีได้) ในบางครั้งอาจสวมถุงมือท�ำด้วยยางเทียมทับถุงมือท�ำด้วยผ้าฝ้าย
(ใช้ป้องกันการระคายเคืองจากถุงมือท�ำด้วยยางเทียม) ไม่ควรสวมถุงมือซ้อนกันหลายคู่ จะท�ำให้สูญเสียความ
สามารถในการสัมผัส

5. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protective Devices)
อุปกรณ์ป้องกันเท้าเป็นรองเท้าป้องกัน (Protective Boots) สูงกว่าครึ่งน่อง (รองเท้าบู๊ท)
ท�ำด้วยยางเทียมหรือพลาสติก สามารถน�ำกลับมาใช้ได้อีกภายหลังฆ่าเชื้อ (disinfect) หรือท�ำลายล้างพิษ
(decontaminate) และท�ำความสะอาดแล้ว ใช้
สวมป้องกันเท้าไม่ให้สมั ผัสกับน�้ำและวัตถุอนั ตราย
ในขณะปฏิบัติงาน มีหลายชนิดตามความมุ่งหมาย
ในการใช้ เช่น ชนิดมีโลหะหุ้มที่หัวรองเท้าเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากของหนักตกใส่ (เรียกชือ่ เฉพาะ
ว่า รองเท้านิรภัย) ชนิดป้องกันสารเคมีกดั กร่อนได้
ภาพที่ 14 รองเท้าป้องกันสารเคมี (ซ้าย) และรองเท้า ชนิดป้องกันน�ำ้ (เจ้าหน้าทีป่ อ้ งกันและควบคุมโรค
ป้องกันน�้ำ (ขวา)
ติดต่อใช้รองเท้าชนิดนี้ได้) ฯลฯ
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________________บทที่ 2 การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________________

บทที่ 2
การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับงานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ
เนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันตนมีหลายรายการให้เลือกใช้ อีกทั้งยังสามารถเลือกใช้ประกอบกันได้
หลายแบบ ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้แล้ว ผู้ใช้อาจเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนที่ไม่เหมาะสมกับอันตราย
ที่เผชิญหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นต้นว่า ให้การป้องกันน้อยเกินไปจนเกิดการติดโรค ให้การป้องกันมาก
เกินความจ�ำเป็น จนปฏิบตั งิ านไม่สะดวกหรือหมดสติจากความร้อน ทัง้ นีย้ งั ไม่รวมถึงความสิน้ เปลืองงบประมาณ
ที่เสียไปในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากให้การป้องกันไม่พอเพียง หรือมากเกินความจ�ำเป็น
และเป็นค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยที่ควรจะหลีกเลี่ยงได้

หลักเกณฑ์การจัดหาอุปกรณ์
ในการจัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันตนไว้ใช้งาน หน่วยงานทีจ่ ดั หาควรใช้หลักเกณฑ์ตอ่ ไปนีเ้ ป็นข้อพิจารณา
การเลือก

• อุปกรณ์ที่เลือกจะต้องได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานของรัฐระดับประเทศ หรือหน่วยงาน
•
•
•
•

ต่างประเทศซึ่งมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก ก�ำหนดว่าสามารถป้องกันอันตรายที่
ต้องการจะป้องกันได้อย่างมีประสิทธิผล
เป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทาน ใช้งานง่าย มีราคาสมเหตุสมผลไม่แพงเกินไป
มีน�้ำหนักเบา สวมใส่สบาย มีหลายขนาดให้เลือกใช้
ดูแลรักษาง่าย ช�ำรุดแล้วซ่อมได้ หาซื้อชิ้นส่วนซ่อมได้และชิ้นส่วนมีราคาไม่แพงเกินไป
หาซื้ออุปกรณ์ทั้งชิ้นหรือทั้งชุดได้ในภายหลัง เพื่อเพิ่มเติมจ�ำนวนที่มีใช้งานอยู่แล้วหรือทดแทน
ที่ช�ำรุด

การเลือกใช้อุปกรณ์
ในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนให้เหมาะสม ประการแรกให้พิจารณาจากภัยคุกคาม (threat)
หรืออีกนัยหนึ่งคืออันตราย (hazard) ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเผชิญ ว่านอกเหนือจากประการอื่นแล้ว (inter alia)
เป็นเชื้อโรคร้ายแรงเพียงใด มีการแพร่กระจายอย่างไร ก่อโรคโดยการเข้าสู่ร่างกายทางใด มีความสามารถท�ำให้
เกิดการติดเชื้อเพียงใด ฯลฯ และประการที่สองให้พิจารณาจากลักษณะของงาน ว่านอกเหนือจากประการอื่น
แล้วมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคมากเพียงใด มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพียงใด โดยพิจารณาว่าจะต้องท�ำใกล้ชิดกับ
แหล่งก�ำเนิดการแพร่กระจายเชื้อโรคเพียงใด เป็นงานหนักหรืองานเบา ต้องปฏิบัติงานนานติดต่อกันเพียงใด
และสถานที่ปฏิบัติงานมีอุณหภูมิสูงเพียงใด ฯลฯ ในการเลือกใช้เครื่องกรองอากาศให้ตรวจเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ที่เครื่องกรองอากาศ ว่าเป็นชนิดที่สามารถให้การป้องกันได้ตามที่ต้องการหรือไม่
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________________บทที่ 2 การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________________

ภาพที่ 15 รหัส P100 ที่ขอบตลับเครื่องกรองอากาศแสดงว่า
สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 99.97%

การเลือกขนาดอุปกรณ์
การเลือกสวมอุปกรณ์ปอ้ งกันตนทีม่ ขี นาดพอเหมาะพอดีกบั สรีระของผูส้ วมเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ เพราะ
การสวมอุปกรณ์ป้องกันตนที่มีขนาดไม่พอดีกับร่างกายมีผลเสียดังนี้
สวมเสือ้ ผ้าป้องกัน ถุงมือป้องกัน และรองเท้าป้องกัน ทีม่ ขี นาดใหญ่เกินไป ท�ำให้เกิดความรุม่ ร่าม
ปฏิบัติงานไม่สะดวก ถุงมือหลวมเกินไปอาจหลุดขณะปฏิบัติงานหรืออย่างน้อยที่สุดก็หยิบจับ
ไม่สะดวก รองเท้าหลวมท�ำให้เดินไม่ถนัดและอาจเสียดสีกับเท้าจนเกิดแผล (“รองเท้ากัด”)
สวมเสือ้ ผ้าป้องกัน ถุงมือป้องกัน และรองเท้าป้องกัน ทีม่ ขี นาดเล็กเกินไป ท�ำให้รสู้ กึ อึดอัดเสือ้ ผ้า
อาจปริหรือแตกทีต่ ะเข็บหรือทีเ่ ป้า ถุงมือขนาดเล็กเกินไปสวมยาก อาจฉีกขาดระหว่างการสวม
หรือขณะปฏิบัติงาน และถอดออกยาก รองเท้าขนาดเล็กเกินไปอาจสวมล�ำบากบีบนิ้วเท้าจน
รู้สึกเจ็บ และถอดออกยาก
แว่นตาปิดข้างขนาดเล็กกว่าใบหน้าอาจครอบนัยน์ตาได้ไม่ดี ขนาดใหญ่กว่าใบหน้าอาจมีชอ่ งว่าง
ด้านข้าง เปิดโอกาสให้สิ่งที่เป็นอันตรายเข้านัยน์ตาได้
หน้ากากป้องกันทีม่ ขี นาดเล็กเกินไป เมือ่ สวมแล้วจะครอบพืน้ ทีข่ องใบหน้าได้ไม่เพียงพอ (ไม่วา่
จะเป็นหน้ากากแบบครอบครึ่งหรือเต็มใบหน้า) สวมไปนาน ๆ จะเจ็บใบหน้าหรือเมื่อยใบหน้า
ถ้าหน้ากากป้องกันมีขนาดใหญ่เกินไป จะครอบเกินใบหน้า ท�ำให้สวมได้ไม่แนบสนิทกับใบหน้า
บริเวณขอบหน้ากาก ซึ่งเป็นอันตรายมาก เพราะเชื้อโรคและสารพิษจะรั่วเข้าในหน้ากาก โดย
ทั่วไปหน้ากากป้องกันมีให้เลือก 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่ ผู้ใช้ต้องศึกษาเอกสารของ
ผู้ผลิตว่าก�ำหนดรหัสขนาดไว้อย่างไร เช่น 1, 2, 3 หรือ S, M, L และรหัสอยู่ที่ใด บนตัวหน้ากาก
เช่น ที่บริเวณหน้าผากด้านหน้า ที่บริเวณหน้าผากด้านใน ที่บริเวณส่วนยอดของครอบจมูก
เป็นต้น

•
•
•
•

ภาพที่ 16 ตัวอย่างรหัสขนาดหน้ากากที่แสดงไว้บนตัวหน้ากาก
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________________บทที่ 2 การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________________

ระดับการป้องกันและการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนในระดับต่าง ๆ
คณะกรรมการความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA) กระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก�ำหนดระดับการป้องกัน (Protection
Levels) ส�ำหรับการสวมอุปกรณ์ป้องกันตนไว้ 4 ระดับ ตามขีดความสามารถในการป้องกัน จากมากไปหาน้อย
ดังนี้

ระดับการป้องกัน
ของอุปกรณ์ป้องกันตน

เอ

บี

ซี

สะพายเครื่องช่วยหายใจชนิด
มีถังอากาศในเสื้อผ้าป้องกัน

สะพายเครือ่ งช่วยหายใจชนิด
มีถงั อากาศนอกเสือ้ ผ้าป้องกัน

เสื้อผ้าป้องกันสารเคมี
อากาศผ่านไม่ได้

เสือ้ ผ้าป้องกันสารเคมี
ประสิทธิภาพตามความจ�ำเป็น

ดี

ระดับ เอ เป็นระดับที่ให้การป้องกันร่างกายได้สูงสุด โดยสวมอุปกรณ์ป้องกันตนหุ้มห่อทั้งตัว
แม้กระทั่งไอและก๊าซก็ผ่านเข้าไปสัมผัสร่างกายไม่ได้ การแต่งกายใช้
เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศ (บทที่ 1 ข้อ 2.2.1) สะพายไว้ภายใน
เสื้อผ้าป้องกันชนิดอากาศผ่านไม่ได้แบบมีผ้าคลุมศีรษะ สวมถุงมือ
ป้องกันสารเคมี และรองเท้าป้องกันสารเคมี ภายในตัวหน้ากากและ
เสื้อผ้าป้องกันมีความดันอากาศสูงกว่าภายนอกตลอดเวลา จึงมีแต่
อากาศไหลออก อากาศภายนอกซึง่ มีเชือ้ โรคหรือสารเคมีพษิ ไม่สามารถ
ไหลเข้าได้

ภาพที่ 17 อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ เอ

ภาพที่ 18 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
มาตรฐานชีวนิรภัยระดับ 4 (Biosafety Level 4 หรือ BSL- 4) สวม
อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ เอ แต่ในกรณีนี้ต่อสายส่งอากาศจากภายนอก
เข้าเสื้อผ้าป้องกันโดยตรง แทนการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศ
เพราะต้องปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลานาน
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________________บทที่ 2 การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________________
พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ เอ เมื่อ
ไม่ทราบชนิดของเชื้อโรค
สงสัยหรือทราบว่าเป็นเชื้อไวรัสร้ายแรงที่ท�ำให้เกิดการติดเชื้อได้เมื่อเข้าสู่ร่างกายทางระบบ
ทางเดินลมหายใจ
มีอันตรายที่เกิดจากของเหลวกระเด็นใส่ หรืออนุภาคเชื้อโรคที่แขวนลอยในอากาศยังไม่หมด
ไปจากบรรยากาศเนื่องจากการแพร่กระจาย (dissemination) ยังไม่ยุติหรือยุติแล้วแต่เชื้อโรค
ในอากาศยังมีความเข้มข้นสูง
มีปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ (ต�่ำกว่า 19%) (ไม่สามารถใช้หน้ากาก
ป้องกันแบบที่ใช้เครื่องกรองอากาศได้)

•
•
•
•

ระดับ บี ให้การป้องกันในระดับสูงแก่ระบบ
หายใจ ป้องกันไม่ให้สารเคมีเหลวสัมผัสผิวหนังได้ในระดับต�ำ่
กว่าระดับ เอ (เนื้อผ้าของเสื้อผ้าป้องกันทนทานสารเคมีไม่ได้
มากเท่าระดับ เอ) แต่งกายคล้ายระดับ เอ แต่สะพายเครื่อง
ช่วยหายใจชนิดมีถงั อากาศไว้ภายนอกเสือ้ ผ้าป้องกันทีม่ ผี า้ คลุม
ศีรษะ พร้อมสวมถุงมือและรองเท้าป้องกันสารเคมี

ภาพที่ 19 อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ บี

พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ บี เมื่อ
มีอันตรายที่เกิดจากของเหลวกระเด็นใส่
การแพร่กระจายยุติแล้วแต่เชื้อโรคในอากาศยังมีความเข้มข้นสูงอยู่
มีปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ (ต�่ำกว่า 19%)

•
•
•

ระดับ ซี ให้การป้องกันระบบหายใจและผิวหนัง การแต่งกายสวมหน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้า
พร้อมเครื่องกรองอากาศ (บทที่ 1 ข้อ 2.1.3) และสวมเสื้อผ้าป้องกันมีผ้าคลุมศีรษะ หรือใช้เครื่องกรองอากาศ
ที่จัดส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ (บทที่ 1 ข้อ 2.1.4) ทับเสื้อผ้าป้องกัน เสื้อผ้าป้องกันท� ำด้วยวัสดุที่ป้องกัน
ได้ทั้งอนุภาคและของเหลว (ถ้าจะให้ป้องกันสารเคมีได้ต้องเลือกใช้วัสดุที่ผลิตเพื่อวัตถุประสงค์นี้) สวมถุงมือ
ป้องกันและรองเท้าป้องกันร่วมด้วยทั้งสองกรณี
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ภาพที่ 20 อุปกรณ์ปอ้ งกันตนระดับ ซี แบบสวมเสือ้ ผ้าป้องกันทีส่ ารเคมีเหลวซึมผ่านไม่ได้ ร่วมกับ
หน้ากากพร้อมเครือ่ งกรองอากาศ (ซ้าย) หรือใช้เครือ่ งกรองอากาศทีจ่ ดั ส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ (ขวา)

________________บทที่ 2 การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________________

ภาพที่ 21 อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี แบบใช้เสื้อผ้าป้องกันที่อนุภาค
เช่น ฝุ่น ผ่านไม่ได้ แต่ของเหลวซึมผ่านได้

พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี เมื่อ
ไม่มีอันตรายจากของเหลวกระเด็นใส่
(ถ้ามี ให้สวมเสื้อผ้าป้องกันที่ต้านทานของเหลวซึมผ่านได้)
มีเชื้อโรคในอากาศระดับความเข้มข้นไม่สูง
มีเชื้อโรคไม่แขวนลอยในอากาศ เช่น เป็นผงในซองจดหมาย
ทราบว่าเป็นเชื้อแบคทีเรีย
มีปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศเพียงพอต่อการหายใจ

•
•
•
•
•

ระดับ ดี ให้การป้องกันในระดับต�่ำสุด การแต่งกายสวมหน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง (บทที่ 1
ข้อ 2.1.2) สวมเสือ้ ผ้าป้องกันท�ำด้วยวัสดุทปี่ อ้ งกันอนุภาคได้แต่ปอ้ งกันของเหลวไม่ได้ หรือทีป่ อ้ งกันได้ทงั้ อนุภาค
และของเหลว เสื้อผ้าป้องกันเป็นแบบมีผ้าคลุมศีรษะ ถ้าไม่เช่นนั้นต้องสวมผ้าคลุมศีรษะแยกชิ้นหรือสวมหมวก
คลุมผม (บทที่ 1 ข้อ 3.2) สวมถุงมือป้องกันและรองเท้าป้องกัน และถ้าจ� ำเป็นต้องป้องกันนัยน์ตาให้สวม
แว่นตาปิดข้างหรือกระบังป้องกันใบหน้า (บทที่ 1 ข้อ 1)

ภาพที่ 22 การสวมอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี ปฏิบัติงาน
ในสนาม โดยใช้เสื้อผ้าป้องกันที่ของเหลวซึมผ่านได้ (ซ้าย)
และที่ของเหลวซึมผ่านไม่ได้ (ขวา)

ภาพที่ 23 การสวมอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโดยใช้เสื้อคลุม
กรณีป้องกันอันตรายจากฝุ่นกัมมันตรังสี (ซ้าย)
และเชื้อโรค (ขวา)
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________________บทที่ 2 การเลือกอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ________________
พิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี เมื่อ
ร่างกายส่วนอื่น เว้นมือและเท้า ไม่สัมผัสของเหลว หรือไม่มีของเหลวกระเด็นใส่
ไม่มีเชื้อโรคแขวนลอยในอากาศหรือแทบไม่มีเลย
มีปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศเพียงพอต่อการหายใจ

•
•
•

การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันตนตามกลุ่มจุลชีพ
หมายเหตุ ดูรายละเอียดของกลุ่มจุลชีพที่มีศักยภาพใช้เป็นอาวุธชีวภาพได้ในบทที่ 1
จุลชีพกลุม่ เอ: ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนระดับ ซี หรือสูงกว่า การแต่งกายระดับ ซี ใช้อปุ กรณ์ตอ่ ไปนี้
P ใช้หน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้าพร้อมเครื่องกรองอากาศ (บทที่ 1 ข้อ 2.1.3) ที่สามารถกรอง
อนุภาคไวรัสได้และมีประสิทธิภาพการกรองระดับ 100 (บทที่ 1 ข้อ 2.1.2) หรือเครื่องกรอง
อากาศมาตรฐานทหาร (NBC หรือ military filter) หรือใช้เครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศ
ให้แบบคลุมศีรษะ (บทที่ 1 ข้อ 2.1.4)
P ใช้เสื้อผ้าป้องกันที่เนื้อผ้าป้องกันอนุภาคได้ (เช่น เนื้อผ้าที่มีชื่อทางการค้าว่า Tyvek) หรือที่
เนือ้ ผ้าป้องกันน�ำ้ และสารเคมีเหลวได้ (เช่น เนือ้ ผ้าทีม่ ชี อื่ ทางการค้าว่า Tychem) ใช้ถงุ มือป้องกัน
เป็นยางเทียม และใช้รองเท้าป้องกันสูงกว่าครึ่งน่อง (รองเท้าบู๊ท) กันน�้ำได้
จุลชีพกลุ่ม บี: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี
P ใช้หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง (บทที่ 1 ข้อ 2.1.2) ที่มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่
ต�่ำกว่ามาตรฐาน N95
้ ผ้าป้องกันทีป่ อ้ งกันอนุภาคได้ แต่ไม่จำ� เป็นต้องกันน�ำ้ ได้ เว้นแต่จะมีโอกาสสัมผัสของเหลว
P ใช้เสือ
ที่มีเชื้อโรคจากร่างกายผู้ป่วยหรือในสิ่งแวดล้อม จึงจะสวมชนิดป้องกันน�้ำได้ ใช้ถุงมือป้องกัน
เป็นยางเทียม และใช้รองเท้าป้องกันสูงกว่าครึ่งน่อง (รองเท้าบู๊ท) กันน�้ำได้
จุลชีพกลุ่ม ซี: ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี หรือสูงกว่า (รายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้เหมือน
จุลชีพกลุ่ม เอ)
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____________________บทที่ 3 การใช้ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากและหน้ากากกรองอนุภาค____________________

บทที่ 3
การใช้ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากและหน้ากากกรองอนุภาค
(“หน้ากากอนามัย”)

ไวรัสก่อโรคติดเชื้อระบบหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคทางเดินลมหายใจเฉียบพลันรุนแรง
(ซารส์) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) และไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ระบาดไป
ทั่วโลก มีอยู่ในเสมหะ น�้ำมูก และน�้ำลาย ของผู้ป่วย และสามารถแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้จากการไอหรือจาม โดยการใช้
ช้อนส้อม แก้วน�ำ้ และภาชนะรับประทานอาหารร่วมกัน หรือจากการสัมผัสมือและสิง่ ของทีม่ เี ชือ้ ติดอยู่ นอกจาก
นี้ผู้ที่ไม่ป่วยยังอาจน�ำเชื้อเข้าสู่ร่างกายตนเองทางจมูกและนัยน์ตา ด้วยการใช้มือที่ไม่สะอาดแคะจมูก ขยี้จมูก
หรือขยี้ตา

ภาพที่ 24 รัศมีการกระเด็นและฟุ้งกระจายของ
น�้ำมูกน�้ำลายเมื่อจาม
การไอหรือจามแต่ละครั้งจะท�ำให้ละอองน�้ำมูกและน�้ำลายซึ่งมีเชื้อโรคปะปนอยู่ ฟุ้งกระจายได้ไกล
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ท�ำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสได้รับเชื้อ องค์การอนามัยโลกพบว่า ขณะสวมผ้าคาดปิดจมูก
ปิดปาก (หน้ากากใช้ส�ำหรับการผ่าตัด หรือ หน้ากากอนามัย) สามารถลดการแพร่กระจายของอนุภาคที่มีเชื้อโรค
ได้ถึงร้อยละ 80 ดังนั้น ผู้ป่วยและผู้ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย รวมทั้งผู้มาเยี่ยมทุกคน ควรสวมผ้าคาดปิดจมูก
ปิดปาก ส�ำหรับบุคคลทั่วไปเมื่อไปในที่ชุมชนหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นในที่สาธารณะ เช่น ห้องเรียน ห้องท�ำงาน
ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม โรงพยาบาล รถโดยสาร เครื่องบิน โดยเฉพาะในห้องปรับอากาศ ฯลฯ
สามารถสวมผ้าคาดปิดจมูกปิดปากเพื่อลดโอกาสติดเชื้อจากการสูดหายใจ แต่ไม่จำ� เป็นต้องสวมเมื่ออยู่คนเดียว
อย่างไรก็ตาม การสวมหน้ากากป้องกันอนุภาคจะให้การป้องกันได้ดีกว่า
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____________________บทที่ 3 การใช้ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากและหน้ากากกรองอนุภาค____________________

ภาพที่ 25 การสวมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อโรคจากทางเดินลมหายใจในที่สาธารณะ
ในต่างประเทศ โดยเฉพาะญี่ปุ่นและจีน เป็นเรื่องปกติที่ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อการป้องกัน
การแพร่และการติดเชื้อโรคทางเดินลมหายใจ โดยจะสวมผ้าคาดปิดจมูกปิดปากหรือหน้ากากกรองอนุภาค
เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ จนเห็นเป็นเรื่องปกติและกลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้ว ส�ำหรับประเทศไทยพฤติกรรมเช่นนี้
ยังดูเป็นเรื่องแปลก ถ้าผู้ใดสวมผ้าคาดปิดจมูกปิดปากจะถูกบุคคลอื่นมองในทางลบและแสดงอาการรังเกียจว่า
เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค และโรคเอดส์ นอกจากนี้เมื่อผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินลมหายใจ
ที่มีอาการไอและจาม เช่น หวัด ไปรับการรักษา และเห็นแพทย์หรือพยาบาลสวมผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก ผู้ป่วย
มักจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่น่ารังเกียจของแพทย์และพยาบาล
แม้คนไทยในปัจจุบันจะไม่ชินกับการใช้เครื่องป้องกันระบบหายใจ แต่มีการแนะน�ำให้ใช้ผ้าคาดปิด
จมูกปิดปากเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อเกือบ 90 ปีแล้ว โดยในปี พ.ศ.2463 สมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย ได้ทรง
พระนิพนธ์บทความเรื่องวัณโรคพระราชทานกรมสาธารณสุขส�ำหรับเผยแพร่แก่ประชาชน ในพระนิพนธ์ทรง
เน้นว่าผู้ป่วยมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อไปติดผู้อื่น เวลาไอและจามให้ปิดปากด้วยผ้า เสร็จแล้วต้องล้างมือ ซึ่ง
วิธีการนี้ยังคงทันสมัยและใช้ได้กับโรคติดต่อทางเดินลมหายใจทุกโรคในปัจจุบัน ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยานิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทานหน้ากากอนามัยให้กบั ราษฎรทีม่ อี าการโรคหวัด
หรือโรคติดเชื้อทางเดินลมหายใจอื่น ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

การเลือกใช้
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ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก ใช้ส�ำหรับป้องกันไม่ให้น�้ำมูก น�้ำลาย และเสมหะของผู้สวมกระเด็นหรือ
แพร่ไปในบรรยากาศ ผูป้ ว่ ยด้วยโรคทีแ่ พร่เชือ้ ได้จากทางเดินลมหายใจ เช่น โรคหวัด และโรคไข้หวัด ควรสวมเพือ่
ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ ชนิดท�ำด้วยผ้าต้องท�ำจากผ้าฝ้าย ผ้ายืด หรือผ้าสาลู
เนื้อแน่น และต้องเย็บ 2 ชั้นเป็นอย่างน้อย เลือกขนาดให้พอดีกับใบหน้าของผู้สวม เมื่อสวมแล้วจะต้องปิดคลุม
ได้ตั้งแต่จมูกลงมาถึงคางและปิดแก้มจนเกือบถึงหู ถ้าต้องการน�ำกลับมาใช้ใหม่หลายครั้งจะต้องเลือกชนิดที่
ท�ำด้วยผ้า แต่ถ้าต้องการใช้แล้วทิ้ง จะต้องเลือกชนิดที่ท�ำด้วยวัสดุสังเคราะห์เทียมผ้า

____________________บทที่ 3 การใช้ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากและหน้ากากกรองอนุภาค____________________
หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง ใช้สวมเพื่อป้องกันไม่ให้สูดหายใจเอาอนุภาคและละอองใน
บรรยากาศ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่ เข้าสู่ทางเดินลมหายใจ โดยต้องใช้ชนิดที่วัสดุท�ำตัวหน้ากากมีรหัส N และ
มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนที่มาตรฐานตั้งแต่ระดับ 95 ขึ้นไป (N95, N99 และ N100)
บุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ไม่ได้ปฏิบัติงานหนักให้เลือกใช้รุ่นที่ไม่มีลิ้นทางออก
หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยด้วยโรคหอบหืด และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติงานติดต่อกัน
เป็นเวลานานหรือปฏิบัติงานหนักให้เลือกใช้รุ่นที่มีลิ้นทางออก เพื่อจะสามารถหายใจได้สะดวกกว่า

ค�ำแนะน�ำการใช้
ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก
1. เมื่อสวมแล้วไม่ควรล้วงหรือเกาบริเวณที่ผ้าปิดอยู่ เพราะอาจจะท�ำให้เชื้อโรคที่ติดอยู่บนมือเข้า
จมูกหรือปากได้
2. ควรเปลี่ยนวันละครั้ง
- ถ้าใช้ชนิดทีท่ ำ� ด้วยวัสดุสงั เคราะห์เทียมผ้า ให้ทงิ้ ชิน้ ทีใ่ ช้แล้วในถังหรือถุงทีจ่ ดั เตรียมไว้สำ� หรับ
		 ทิ้งขยะติดเชื้อ ถ้าเป็นถุงขยะให้รัดปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
- ถ้าใช้ชนิดท�ำด้วยผ้า สามารถซัก ผึ่งแดดหรืออบให้แห้ง แล้วน�ำกลับมาใช้ได้อีก และถ้าจะยัง
		 ไม่ซกั ทันทีหลังถอดออก ต้องเก็บไว้ในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทระหว่างรอน�ำไปซัก
3. ห้ามถอดชิ้นที่ใช้แล้วเก็บไว้ใช้ซ�้ำในวันต่อไป เพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
4. ถ้าช�ำรุดหรือเปรอะเปื้อน ควรเปลี่ยนใช้ชิ้นใหม่
5. อย่าใช้ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากร่วมกับผู้อื่น
6. เมือ่ ต้องการดืม่ น�้ำให้ดงึ ลงมาไว้ใต้คาง เมือ่ ดืม่ เสร็จให้ดงึ ขึน้ ไปทีต่ �ำแหน่งเดิม เมือ่ จะรับประทาน
อาหารให้ถอดเก็บไว้ชวั่ คราวในถุงพลาสติก เมือ่ รับประทานเสร็จแล้วจึงน�ำออกสวม ล้างมือทุกครัง้ หลังจับผ้าคาด
ปิดจมูกปิดปาก

หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง
1. เมื่อสวมแล้วไม่ควรล้วงหรือเกาบริเวณที่หน้ากากปิดอยู่ เพราะอาจจะท�ำให้เชื้อโรคที่ติดอยู่
บนมือเข้าจมูกหรือปากได้
2. ให้เปลี่ยนวันละครั้ง อย่าถอดชิ้นที่ใช้แล้วเก็บไว้ใช้ซ�้ำในวันต่อไป เพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค
ให้ทิ้งชิ้นที่ใช้แล้วในถังหรือถุงที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ ถ้าเป็นถุงขยะให้รัดปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัด
อย่างถูกวิธี
3. ถ้าช�ำรุดหรือเปรอะเปื้อน ควรเปลี่ยนใช้ชิ้นใหม่
4. อย่าใช้หน้ากากกรองอนุภาคร่วมกับผู้อื่น
5. เมือ่ ต้องการดืม่ น�้ำให้ดงึ ลงมาไว้ใต้คาง เมือ่ ดืม่ เสร็จให้ดงึ ขึน้ ไปทีต่ �ำแหน่งเดิม เมือ่ จะรับประทาน
อาหารให้ถอดเก็บไว้ชวั่ คราวในถุงพลาสติก เมือ่ รับประทานเสร็จแล้วจึงน�ำออกสวม ล้างมือทุกครัง้ หลังจับหน้ากาก
กรองอนุภาค
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____________________บทที่ 3 การใช้ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากและหน้ากากกรองอนุภาค____________________

ขั้นตอนการสวม
ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก
1. ล้างมือให้สะอาด
2. ให้ด้านที่มีสีเข้ม (ด้านนอก) หันออกจากใบหน้าและให้
ด้านที่มีสีจางกว่า (ด้านใน) หันเข้าหาใบหน้า ถ้ามีรอยจีบให้รอยจีบพับ
คว�ำ่ ลง และถ้ามีแถบโลหะอ่อน (ท�ำด้วยอะลูมเิ นียม) ทีข่ อบ ให้แถบโลหะ
อ่อนอยู่ด้านบนทาบผ่านสันจมูก
3. อย่าให้มือสัมผัสกับเนื้อผ้าด้านใน อย่าจับที่เนื้อผ้าให้
จับสายรัดหรือสายคล้องหู แล้วผูกสายรัดที่ด้านหลังศีรษะหรือคล้อง
สายคล้องเข้ากับใบหู
4. สวมให้คลุมทั้งจมูกและปาก ดึงให้คลุมปลายคางเพื่อ
ความมิดชิด แล้วใช้นวิ้ มือทัง้ สองข้างรีดแถบโลหะอ่อนให้แนบกับสันจมูก
เพื่อความกระชับ

หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง

ภาพที่ 26 โปสเตอร์ของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

1. ในการใช้งานหน้ากากชนิดกรองอนุภาคครั้งแรกให้ยืดขยายสายรัดจนทั่วทั้งเส้นก่อนใช้งาน
2. จับด้านนอกของหน้ากาก ประกบเข้ากับใบหน้า ถ้ามีแถบโลหะอ่อนให้แถบโลหะทาบผ่าน
สันจมูก ให้ส่วนล่างคลุมปลายคาง
3. ดึงสายรัดเส้นล่างไปรัดบริเวณต้นคอแล้วดึงสายรัดเส้นบนไปด้านหลังศีรษะ โดยพาดเฉียงเหนือ
ใบหู แล้วจัดสายรัดทั้งสองเส้นให้เรียบร้อย
4. ใช้นิ้วมือทั้งสองข้างรีดแถบโลหะอ่อนให้แนบกับสันจมูก เพื่อความแนบสนิท

ขั้นตอนการถอด
ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก
1. อย่าจับที่ตัวผ้า เพราะเปื้อนเชื้อโรค ให้จับที่สายคล้องหูทั้งสองข้างพร้อมกันแล้วดึงออก หรือ
แก้สายรัดที่ผูกไว้โดยแก้สายรัดคู่ล่างก่อน แล้วแก้สายรัดคู่บน ดึงผ้าคาดปิดจมูกปิดปากออกโดยจับที่สายรัด
2. ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากที่ใช้แล้วจะมีสภาพเป็นขยะติดเชื้อ ให้ทิ้งชิ้นที่ใช้แล้วในถังหรือถุงที่
จัดเตรียมไว้ส�ำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ ถ้าเป็นถุงขยะให้รัดปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
3. ล้างมือ

หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง

1. อย่าจับที่ตัวหน้ากาก ให้จับสายรัดเส้นล่าง ดึงออกห่างบริเวณต้นคอ แล้วดึงข้ามด้านหลังศีรษะ
ไปทางด้านหน้า จับสายรัดเส้นบน ดึงออกห่างด้านหลังศีรษะ แล้วดึงข้ามไปทางด้านหน้า
2. จับที่สายรัดแล้วทิ้งในถังหรือถุงที่จัดเตรียมไว้สำ� หรับทิ้งขยะติดเชื้อ ถ้าเป็นถุงขยะให้รัดปากถุง
ก่อนจะน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
3. ล้างมือ
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______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________

บทที่ 4
การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก
(ใช้เครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ)
กรมควบคุมโรคก�ำหนดให้ระดับ ซี บวก เป็นการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนระดับสูงสุดในปัจจุบนั ส�ำหรับ
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับนี้เจ้าหน้าที่จะสวมเครื่องกรองอากาศที่
จัดส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ (บทที่ 1 ข้อ 2.1.4) ร่วมกับอุปกรณ์ป้องกันตนรายการอื่น อุปกรณ์ป้องกันตน
ระดับ ซี บวก สงวนไว้ให้เจ้าหน้าทีเ่ ผชิญเหตุซงึ่ เป็นทีมเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (SRRT) ส่วนกลางและระดับเขตใช้เท่านัน้ และ
ใช้เฉพาะในกรณีทสี่ งสัยว่าจะเป็นเชือ้ โรคร้ายแรง เช่น สปอร์ของเชือ้ แอนแทรกซ์ และเชือ้ ไข้ทรพิษ เป็นต้น เนือ่ งจาก
อุปกรณ์มีส่วนประกอบหลายชิ้น ดูแลรักษายาก และผู้ใช้จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีจนมีความช�ำนาญ
ในการใช้
การที่กรมควบคุมโรคก�ำหนดให้เรียกการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนดังกล่าวข้างต้นว่าระดับ ซี บวก ก็
เพื่อให้แตกต่างไปจากระดับ ซี และ ซี ลบ ซึ่งใช้อุปกรณ์ป้องกันตนที่ให้การป้องกันได้น้อยกว่า และได้บรรยาย
รายละเอียดการใช้งานไว้ในบทที่ 5

ภาพที่ 27 อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก
(ใช้เครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ)

ข้อพึงปฏิบัติในการสวมและถอด
1. ห้ามเข้าไปสวมอุปกรณ์ป้องกันตนในพื้นที่มีอันตราย ให้สวมในพื้นที่ปลอดภัยให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อนปฏิบัติงาน
2. ให้มีผู้ช่วยสวม-ถอด 1 คน หรือจับคู่ช่วยกันสวมและถอด เพื่อให้สวมและถอดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
3. ให้ผู้ช่วยหรือคู่ ตรวจดูความถูกต้องและความเรียบร้อยเมื่อสวมเสร็จแล้วก่อนออกปฏิบัติงาน
ในพื้นที่อันตราย
4. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้ออกจากพื้นที่อันตราย รับการท�ำลายล้างพิษ (decontamination)
ณ จุดที่ก�ำหนด แล้วเคลื่อนย้ายไปถอดอุปกรณ์ป้องกันตนในพื้นที่ปลอดภัยที่ก�ำหนด
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______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________

ระดับ ซี
ซี

ซี บวก

ซี ลบ

เครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ
เสื้อผ้าป้องกันสารเคมี
ถุงมือยางและถุงมือป้องกันสารเคมี
รองเท้าป้องกัน

อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็นส�ำหรับระดับ ซี บวก
1. เครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ (Respirator Hood with Supplied
Filtered-Air) 1 ชุด

ภาพที่ 28 ส่วนประกอบหลักของเครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้แบบคลุมศีรษะ: ถุงคลุมศีรษะ
(ซ้าย) และชุดเครื่องกรองอากาศรุ่นเก่า (กลาง) และรุ่นใหม่ (ขวา) ที่กรมควบคุมโรคมีใช้
2. เสื้อผ้าป้องกันชนิดเนื้อผ้าป้องกันสารเคมีเหลวได้ (ผ้า Tychem) แบบเสื้อกางเกงติดกัน (ชุด
หมี) 1 ชุด
3. ถุงมือยาง (latex) (ชนิดใช้แล้วทิ้ง) 2 คู่ และ ถุงมือป้องกันสารเคมี (vinyl) 1 คู่
4. รองเท้าป้องกัน 1 คู่
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______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________

ภาพที่ 29 เสือ้ ผ้าป้องกัน ถุงมือยาง ถุงมือป้องกันสารเคมี และรองเท้าป้องกัน ทีใ่ ช้สำ� หรับระดับ ซี บวก

ขั้นตอนการสวมชุดป้องกันตนระดับ ซี บวก
1) สวมชุดป้องกันตน รูดซิปและล็อคซิปให้เรียบร้อย โดยที่ยังไม่ต้องแกะเทปกาวที่สาบเสื้อ และ
ยังไม่ต้องสวมหมวกคลุมศีรษะที่ติดมากับชุด

ภาพที่ 30 การสวมชุดป้องกันตน

2) สวมรองเท้าบู๊ท ให้ปลายขากางเกงคลุมรองเท้า ซึ่งควรเลือกรองเท้าบู๊ทให้หลวมเล็กน้อยเพื่อ
ให้ใส่สบายและเคลื่อนไหวสะดวก

ภาพที่ 31 การสวมรองเท้าบู๊ท

3) พันเทปกาวชายขากางเกงกับรองเท้าบู๊ทให้แนบสนิท ไม่ให้มีรูรั่ว โดยพันเทปกาว 3 รอบ
การพันเทปกาว เท้าขวาวนตามเข็มนาฬิกา เท้าซ้ายวนทวนเข็มนาฬิกา เริม่ จากด้านหน้าเท้า รอบแรกให้กนิ บริเวณ
รองเท้าบู๊ทมากกว่าชายกางเกง รอบที่ 2 พันทับรอบแรกแต่ให้ขอบสูงขึ้นเล็กน้อย เมื่อพันถึงรอบที่ 3 ให้ฉีกเทป
กาวที่บริเวณตาตุ่มด้านนอก พับปลายเทปกาวเล็กน้อยก่อนปิดทับ
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______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________

ภาพที่ 32 การพันเทปกาวชายขากางเกงกับรองเท้าบู๊ทให้แนบสนิท
4) ฉีกเทปกาวปิดไว้ที่โต๊ะวางอุปกรณ์ 2 ชิ้น ความยาวประมาณ 1 ฟุต หรือสามารถพันรอบข้อมือ
ตนเองได้ 3 รอบ โดยก่อนฉีกให้พับปลายเทปเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการดึงหรือแกะออก

ภาพที่ 33 การฉีกเทปกาวปิดไว้ที่โต๊ะวางอุปกรณ์
ส�ำหรับใช้พันรอบข้อมือ

5) จัดรูปทรงและซิปของชุดให้เรียบร้อย ลอกเทปกาวที่สาบเสื้อด้านขวาของผู้สวมก่อน ปิดแถบ
กาวทับไปทางซ้ายของผู้สวม เริ่มจากคอลงไป ล�ำตัว จนถึงเป้ากางเกง โดยต้องรีดให้เรียบสนิท แกะแถบกาว
ด้านในสาบเสื้อด้านซ้ายของผู้สวม แล้วปิดทับไปทางขวาของผู้สวมเช่นเดียวกับอีกด้าน การปิดแถบกาวต้อง
พยายามให้ปิดได้ในครั้งเดียว เพราะการลอกแล้วปิดใหม่อาจท�ำให้แถบกาวเสื่อมสภาพ ท�ำให้ปิดไม่สนิท แล้วจึง
สวมหมวกคลุมผมที่ติดมากับชุดป้องกันตน

ภาพที่ 34-1 การจัดรูปทรงและซิปของชุดให้เรียบร้อย รวมทั้งการปิดเทปกาวที่สาบเสื้อ
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______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________

ภาพที่ 34-2 การสวมหมวกคลุมผมที่ติดมากับชุดป้องกันตน

6) เจ้าหน้าที่ทั้งสองคน หยิบหน้ากากชนิดที่มีเครื่องกรองอากาศจัดส่งอากาศให้ ออกมาจากถุง
และวางไว้ข้าง ๆ ถุง

ภาพที่ 35 การเตรียมหน้ากากชนิดมีเครื่องกรองอากาศที่จัดส่ง
อากาศให้

7) คนที่ 1 ยกเครื่องกรองอากาศขึ้นมาสวมรอบเอว ติดล็อก แล้วเก็บสายให้เรียบร้อย คนที่ 2 ช่วย
ประคองเครื่องกรองทางด้านหลัง

ภาพที่ 36 การสวมเครื่องกรองอากาศ

8) คนที่ 1 สวมหน้ากากชนิดมีเครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้ จับสายตรึงศีรษะที่อยู่ด้านใน
หน้ากากให้อยู่ตรงกลางศีรษะ

ภาพที่ 37 การสวมหน้ากากชนิดมีเครื่องกรองอากาศที่จัดส่ง
อากาศให้
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______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________
9) คนที่ 2 ต่อท่อเครือ่ งกรองอากาศเข้ากับหน้ากาก แล้วกดเปิดเครือ่ งกรองอากาศ โดยกดแช่จนกว่า
ไฟสีเขียวสว่าง - ดับ ไฟสีเหลืองสว่าง - ดับ และไฟสีแดงสว่าง - ดับ ตามล�ำดับ แล้วไฟสีเขียวกระพริบต่อเนื่อง
แสดงว่าเครือ่ งกรองอากาศท�ำงานโดยสมบูรณ์ ผูส้ วมจะรูส้ กึ ถึงลมเย็น ๆ ไหลผ่านศีรษะลงมา คนที่ 2 สวมหน้ากาก
และต่อท่อเครื่องกรองอากาศ โดยมีคนที่ 1 ช่วย

ภาพที่ 38 การต่อท่อเครื่องกรองอากาศเข้ากับหน้ากากและการเปิดเครื่องกรองอากาศ
10) จัดหน้ากาก สายท่อเครื่องกรองอากาศ และชุดป้องกันตนให้เรียบร้อย แล้วสวมถุงมือสีขาว
คู่แรก

ภาพที่ 39 การสวมถุงมือสีขาวคู่แรก

11) สวมถุงมือกันสารเคมี ให้ปลายแขนเสื้อครอบถุงมือแล้วพันเทปกาวเช่นเดียวกับพันข้อเท้า
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ภาพที่ 40 การสวมถุงมือกันสารเคมี

______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________
12) สวมถุงมือสีขาวคู่สุดท้าย

ภาพที่ 41 การสวมถุงมือสีขาวคู่สุดท้าย

13) จัดความเรียบร้อยของชุดป้องกันตนของตนเอง และความเรียบร้อยของเพื่อนร่วมทีม

ภาพที่ 42 เจ้าหน้าที่ทีมเผชิญเหตุแต่งชุดพร้อมปฏิบัติงาน

การถอดชุดป้องกันตนระดับ ซี บวก
ให้มีผู้ช่วยถอดหรือจับคู่ถอด
ข้อควรระวัง! ภายหลังการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันตนจะเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะที่ถุงมือและ
รองเท้า จึงต้องท�ำลายล้างพิษด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทัว่ ตัวก่อน แล้วจึงเดินไปยังจุดทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการถอดอุปกรณ์
ป้องกันตน ทุกขัน้ ตอนการถอดจะต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนสัมผัสกับร่างกายหรือ
เสื้อผ้าธรรมดาที่สวมอยู่ใต้เสื้อผ้าป้องกัน

ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันตนระดับ ซี บวก
1) ถอดถุงมือชัน้ นอก การถอดถุงมือให้ถอดด้านไม่ถนัดก่อน โดยดึงด้านนอกถุงมือให้ตลบกลับเอา
ด้านในของถุงมือออก แล้วก�ำไว้ในมืออีกข้าง เนือ่ งจากถุงมือเขียวหรือถุงมือชัน้ ในสะอาดกว่าถุงมือชัน้ นอก ดังนัน้
การถอดถุงมือข้างที่ถนัด วิธีการถอดให้สอดนิ้วเข้าไปในถุงมือชั้นนอกแล้วตลบกลับเอาด้านในของถุงมือออก
รวบถุงมืออีกข้าง ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ
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______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________

ภาพที่ 43 การถอดถุงมือชั้นนอก
2) คนที่ 2 ปลดล็อกเครื่องกรองอากาศให้คนที่ 1 แล้วจับไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง

ภาพที่ 44 การปลดล็อกเครื่องกรองอากาศ

ภาพที่ 45 การถอดหน้ากากของคนที่ 1

3) คนที่ 1 ถอดหน้ากาก โดยจับข้างในแล้วยกขึ้นให้พ้นศีรษะ
4) คนที่ 2 ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับหน้ากากด้านหลัง ดึงหน้ากากให้หลุดออกจากศีรษะของคนที่ 1
แล้วทิ้งชุดเครื่องกรองอากาศและหน้ากากลงในถังขยะติดเชื้อ

ภาพที่ 46 คนที่ 2 ก�ำลังช่วยถอดหน้ากากของคนที่ 1แล้วจึงทิ้งหน้ากากลงในถังขยะติดเชื้อ
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5) คนที่ 2 ถอดหน้ากากออก ซึ่งวิธีการจะแตกต่างจากคนที่ 1 เนื่องจากถุงมือสีเขียวจะปนเปื้อน
เชื้อโรค ดังนั้นจึงต้องจับด้านนอกของหน้ากาก แล้วดึงออกไปให้พ้นศีรษะ โดยมีคนที่ 1 ช่วยดึงและพยุงเครื่อง
กรองอากาศไว้

______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________

ภาพที่ 47 การถอดหน้ากากของคนที่ 2

ภาพที่ 48 การทิ้งหน้ากากลงในถังขยะติดเชื้อ

6) คนที่ 1 ทิ้งชุดเครื่องกรองอากาศและหน้ากากของคนที่ 2 ลงในถังขยะติดเชื้อ
7) แกะเทปกาวที่ข้อมือและแกะแถบกาวที่ชุดป้องกันตนออก ทั้งสองคนสามารถช่วยกันแกะเทป
กาวได้ แล้วรูดซิปชุดของอีกฝ่ายได้ถึงประมาณอก แล้วดึงด้านนอกชุดให้ซิปรูดเปิดออก

ภาพที่ 49 การแกะแถบกาวที่ชุดป้องกันตน

8) เอียงตัวเล็กน้อย เพื่อให้ดึงหมวกที่คลุมศีรษะออกง่ายขึ้น แล้วถอดชุดป้องกันตนทั้งชุดโดย
ดึงออกทางด้านหลัง ระวังอย่าให้เนื้อผ้าด้านนอกสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าธรรมดาที่สวมอยู่

ภาพที่ 50
การถอดชุดป้องกันตน

9) ถอดรองเท้าบู๊ท ก้าวเดินไปทางด้านหน้า แล้วรวบชุดด้านในให้ครอบชุดด้านนอกและรองเท้า
บู๊ทให้มากที่สุด แล้วทิ้งทั้งหมดลงถังขยะติดเชื้อ
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______________________บทที่ 4 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก______________________

ภาพที่ 51
การถอดรองเท้าบู๊ท

10) ถอดถุงมือป้องกันสารเคมีสเี ขียว โดยถอดถุงมือด้านทีไ่ ม่ถนัดก่อน จับด้านนอกถุงมือให้ตลบกลับ
เอาด้านในของถุงมือออก แล้วก�ำไว้ในมืออีกข้าง เนื่องจากถุงมือเขียวหรือถุงมือชั้นในสะอาดกว่าถุงมือชั้นนอก
ดังนั้นการถอดถุงมือข้างที่ถนัด วิธีการถอดให้สอดนิ้วเข้าไปในถุงมือชั้นนอกแล้วตลบกลับเอาด้านในของถุงมือ
ออก รวบถุงมืออีกข้าง แล้วทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ ข้อควรจ�ำ การดึงปลายถุงมือทั้งสองข้างให้ถุงมือเกือบหลุดจะ
ท�ำให้ถอดง่ายขึ้น

ภาพที่ 52
การถอดถุงมือป้องกันสารเคมี

11) ถอดถุงมือคู่สุดท้าย วิธีการเหมือนถอดถุงมือคู่แรก

ภาพที่ 53 การถอดถุงมือคู่สุดท้าย

ภาพที่ 54 การล้างมือให้สะอาด

12) ล้างมือให้สะอาด หรือถ้าเป็นไปได้ ให้อาบน�้ำสระผม ก่อนออกจากพื้นที่
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

บทที่ 5
การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ
(ใช้หน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้าหรือครึ่งใบหน้าพร้อม
เครื่องกรองอากาศ)
อุปกรณ์ป้องกันตนที่กรมควบคุมโรคก�ำหนดให้เป็นระดับ ซี เป็นอุปกรณ์ป้องกันตนระดับรองลงมา
จากระดับ ซี บวก โดยให้ใช้หน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้า (บทที่ 1 ข้อ 2.1.3) แทนเครื่องกรองอากาศที่จัดส่ง
อากาศให้แบบคลุมศีรษะ อุปกรณ์ป้องกันตนระดับรองจากระดับ ซี คือระดับ ซี ลบ ซึ่งใช้หน้ากากแบบครอบครึ่ง
ใบหน้า อุปกรณ์ป้องกันตนสองระดับนี้ ใช้ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี บวก และสงวนไว้ส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ทีมเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในส่วนกลาง ระดับเขต และระดับจังหวัด ใช้เท่านั้น
ให้ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนระดับ ซี (กรณีทไี่ ม่มอี ปุ กรณ์ปอ้ งกันตนระดับ ซี บวก) เมือ่ สงสัยว่าจะเป็น
เชือ้ โรคร้ายแรง เช่น สปอร์ของเชือ้ แอนแทรกซ์ และเชื้อไข้ทรพิษ เป็นต้น และให้ใช้ระดับ ซี ลบ เมื่อไม่มีหน้ากาก
แบบครอบเต็มใบหน้าใช้หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงน้อยกว่า

ภาพที่ 55 อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี (ใช้หน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้า) (ซ้าย) และระดับ ซี ลบ
(ใช้หน้ากากแบบครอบครึ่งใบหน้า) (ขวา)
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ข้อพึงปฏิบัติในการสวมและถอด
1. ห้ามเข้าไปสวมอุปกรณ์ป้องกันตนในพื้นที่มีอันตราย ให้สวมในพื้นที่ปลอดภัยให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อนปฏิบัติงาน
2. ให้มีผู้ช่วยสวม-ถอด 1 คน หรือจับคู่ช่วยกันสวมและถอด เพื่อให้สวมและถอดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
3. ให้ผู้ช่วยหรือคู่ ตรวจดูความถูกต้องและความเรียบร้อยเมื่อสวมเสร็จแล้วก่อนออกปฏิบัติงาน
ในพื้นที่อันตราย
4. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว ให้ออกจากพื้นที่อันตราย รับการท�ำลายล้างพิษ (decontamination)
ณ จุดที่ก�ำหนด แล้วเคลื่อนย้ายไปถอดอุปกรณ์ป้องกันตนในพื้นที่ปลอดภัยที่ก�ำหนด

ระดับ ซี
ซี บวก

ซี

ซี ลบ
หน้ากากแบบ
ครอบเต็มใบหน้า

หน้ากากแบบ
ครอบครึ่งใบหน้า

เสื้อผ้าป้องกันสารเคมี

แว่นตาปิดข้างและกระบัง
ป้องกันใบหน้า

ถุงมือยางและถุงมือ
ป้องกันสารเคมี

เสื้อผ้าป้องกันสารเคมี

รองเท้าป้องกัน

ถุงมือยางและถุงมือ
ป้องกันสารเคมี

รองเท้าป้องกัน
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็นส�ำหรับระดับ ซี
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นประกอบด้วย
1. หน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้า (full face) 1 หน้า พร้อมเครื่อง
กรองอากาศทีส่ ามารถกรองอนุภาคไวรัสได้ (ประสิทธิภาพการกรองมาตรฐานระดับ
100)
2. เสือ้ ผ้าป้องกันชนิดเนือ้ ผ้าป้องกันสารเคมีเหลวได้ (ผ้า Tychem)
แบบเสื้อกางเกงติดกัน (ชุดหมี) มีผ้าคลุมศีรษะ 1 ชุด
3. ถุงมือยาง (latex) (ใช้แล้วทิ้ง) 2 คู่ และ ถุงมือป้องกันสารเคมี
(vinyl) 1 คู่
4. รองเท้าป้องกัน 1 คู่

ภาพที่ 56 หน้ากาก
แบบครอบเต็มใบหน้า
เครื่องกรองอากาศคู่

ขั้นตอนการสวมชุดป้องกันตนระดับ ซี
1) สวมชุดป้องกันตน รูดซิปและล็อคซิปให้เรียบร้อย โดยที่ยังไม่ต้องแกะเทปกาวที่สาบเสื้อ และ
ยังไม่ต้องสวมหมวกคลุมศีรษะที่ติดมากับชุด

ภาพที่ 57 การสวมชุดป้องกันตน
2) สวมรองเท้าบูท๊ ให้ปลายขากางเกงคลุมรองเท้า ซึง่ ควรเลือกรองเท้าบูท๊ ให้หลวมเล็กน้อยเพือ่ ให้
ใส่สบายและเคลื่อนไหวสะดวก

ภาพที่ 58 การสวมรองเท้าบู๊ท

37

____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________
3) พันเทปกาวชายขากางเกงกับรองเท้าบู๊ทให้แนบสนิท ไม่ให้มีรูรั่ว โดยพันเทปกาว 3 รอบ
การพันเทปกาว เท้าขวาวนตามเข็มนาฬิกา เท้าซ้ายวนทวนเข็มนาฬิกา เริม่ จากด้านหน้าเท้า รอบแรกให้กนิ บริเวณ
รองเท้าบู๊ทมากกว่าชายกางเกง รอบที่ 2 พันทับรอบแรกแต่ให้ขอบสูงขึ้นเล็กน้อย เมื่อพันถึงรอบที่ 3 ให้ฉีกเทป
กาวที่บริเวณตาตุ่มด้านนอก พับปลายเทปกาวเล็กน้อยก่อนปิดทับ

ภาพที่ 59 การพันเทปกาวชายขากางเกงกับรองเท้าบู๊ท
4) ฉีกเทปกาวปิดไว้ที่โต๊ะวางอุปกรณ์ 2 ชิ้น ความยาวประมาณ 1 ฟุต หรือ สามารถพันรอบข้อมือ
ตนเองได้ 3 รอบ โดยก่อนฉีกให้พับปลายเทปเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการดึงหรือแกะ

ภาพที่ 60 การฉีกเทปกาวปิดไว้ที่โต๊ะวางอุปกรณ์ส�ำหรับพันรอบข้อมือ
5) จัดรูปทรงและซิปของชุดให้เรียบร้อย ลอกเทปกาวที่สาบเสื้อด้านขวาของผู้สวมก่อน ปิด
แถบกาวทับไปทางซ้ายของผู้สวม เริ่มจากคอลงไป ล�ำตัว จนถึงเป้ากางเกง โดยต้องรีดให้เรียบสนิท แกะแถบกาว
ด้านในสาบเสื้อด้านซ้ายของผู้สวม แล้วปิดทับไปทางขวาของผู้สวมเช่นเดียวกับอีกด้าน การปิดแถบกาวต้อง
พยายามให้ปิดได้ในครั้งดียว เพราะการลอกแล้วปิดใหม่อาจท�ำให้แถบกาวเสื่อมสภาพ ท�ำให้ปิดไม่สนิท
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ภาพที่ 61 การจัดรูปทรงซิปของชุดให้เรียบร้อยและการปิดเทปกาวที่สาบเสื้อ
6) ประกอบแผ่นหรือกล่องกรองอากาศ (filter) ชนิด R100 หรือ P100
เข้ากับหน้ากากชนิดเต็มใบหน้า (full face) ให้เรียบร้อย

ภาพที่ 62 การประกอบแผ่นหรือกล่องกรองอากาศ (filter)
7) สวมหน้ากากตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) คลายสายรัดศีรษะทุกเส้น
(2) ท�ำมือข้างซ้ายให้เป็นง่ามคว�่ำลง โดยแยกนิ้วหัวแม่มือออกจากนิ้วที่เหลือทั้ง 4 นิ้ว แล้วจับ
สายรัดศีรษะคู่ล่าง (สายรัดแก้ม) ยกขึ้นสูงประมาณระดับคาง โดยใช้มือขวาประคองหน้ากากให้อยู่กึ่งกลางล�ำตัว
(3) เงยคางขึน้ เล็กน้อย สวมหน้ากากโดยเอาปลายคางเกีย่ วเข้ากับส่วนคางของตัวหน้ากาก แล้ว
ดึงสายรัดศีรษะที่รวบไว้ทุกเส้นไปทางด้านหลังของศีรษะ ปล่อยมือจากสายรัดศีรษะ (อย่าสวมจากศีรษะลงมา
หาคาง เพราะหน้ากากจะดึงเส้นผมลงมาปรกบริเวณหน้าผาก ท�ำให้มองเห็นไม่ถนัด ระคายเคืองนัยน์ตา และที่
ส�ำคัญคือจะท�ำให้สวมหน้ากากได้ไม่แนบสนิท เกิดรอยรัว่ บริเวณหน้าผากเนือ่ งจากเส้นผมแทรกอยูร่ ะหว่างผิวหนัง
กับขอบหน้ากาก)
(4) ใช้มือข้างหนึ่งจับที่ด้านหน้าของตัวหน้ากากบริเวณส่วนล่าง (อย่าจับที่บริเวณช่องมอง
จะท�ำให้รอยนิว้ มือติดเลนส์ มองเห็นไม่ถนัด) ประคองให้ครอบใบหน้าในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมและแนบกับใบหน้า
แล้วใช้มืออีกข้างอ้อมไปด้านหลังศีรษะ ดึงสายรัดศีรษะแต่ละเส้นให้ตึงพอกระชับ อย่าดึงให้รัดแน่นเกินไป
จะท�ำให้รู้สึกอึดอัด เจ็บหรือเมื่อยใบหน้าหลังจากสวมหน้ากากได้ระยะหนึ่ง
(5) ตรวจความแนบสนิทในการสวม (facial fit check) โดยใช้ฝ่ามือ (ไม่ใช่นิ้วมือ) แต่ละข้าง
ปิดที่ด้านหน้าของเครื่องกรองอากาศเพื่ออุดช่องอากาศเข้า อย่ากดแรงเกินไป ในขณะที่ใช้ฝ่ามือปิดเครื่องกรอง
อากาศอยู่ให้สูดหายใจเข้าแรง ๆ ครั้งเดียวให้เต็มปอด กลั้นไว้ประมาณ 10 วินาที

39

____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________
ถ้ารูส้ กึ ว่าหน้ากากยุบเข้าหาใบหน้าขณะสูดหายใจเข้าและไม่พองออกกลับไปอยูใ่ นสภาพ
เดิมขณะกลั้นหายใจ แสดงว่าสวมหน้ากากได้แนบสนิทดี ไม่มีรอยรั่ว เมื่อน�ำฝ่ามือออก
จากเครื่องกรองอากาศและหายใจออก หน้ากากจึงจะพองกลับไปอยู่ในสภาพปกติ
		 (ที่เป็นดังนี้เพราะเมื่อสูดหายใจเข้า อากาศภายนอกไม่สามารถไหลผ่านเครื่องกรอง
อากาศเข้าไปในตัวหน้ากากได้ เนือ่ งจากถูกฝ่ามืออุดไว้ อากาศภายในตัวหน้ากากถูกสูด
เข้าปอดจนหมด ท�ำให้เกิดภาวะสุญญากาศภายในตัวหน้ากาก หน้ากากจึงยุบตัวและไม่
สามารถพองออกได้เนื่องจากอากาศภายนอกไม่สามารถเล็ดรอดเข้าทางขอบหน้ากาก
ได้เพราะไม่มีรอยรั่วนั่นเอง)
O ถ้ารู้สึกว่าหน้ากากยุบเข้าหาใบหน้าขณะสูดหายใจเข้า แต่พองออกกลับไปอยู่ในสภาพ
เดิมขณะกลั้นหายใจ แสดงว่าสวมหน้ากากไม่แนบสนิทเท่าที่ควร มีรอยรั่วเล็กน้อย
บริเวณขอบหน้ากาก (ที่เป็นดังนี้เพราะขณะกลั้นหายใจ อากาศภายนอกสามารถ
เล็ดรอดเข้าทางขอบหน้ากากได้)
O ถ้าหน้ากากไม่ยบุ เข้าหาใบหน้าเลยขณะสูดหายใจเข้า แสดงว่าสวมหน้ากากไม่แนบสนิท
มีรอยรัว่ ขนาดใหญ่ อาจเป็นเพราะหน้ากากมีขนาดใหญ่กว่าใบหน้า หรือดึงสายรัดศีรษะ
ไม่แน่นพอที่จะท�ำให้หน้ากากแนบสนิทกับใบหน้า หรือมีคางแหลมยื่นยาวกว่าใบหน้า
ทั่วไป (ที่เป็นดังนี้เพราะเมื่อสูดหายใจเข้า แม้อากาศภายนอกไม่สามารถไหลผ่านเครื่อง
กรองอากาศเข้าไปในตัวหน้ากากได้ เนื่องจากถูกฝ่ามืออุดไว้ แต่จะเข้าทางรอยรั่วขนาด
ใหญ่แทน จึงไม่เกิดภาวะสุญญากาศภายในตัวหน้ากาก หน้ากากไม่ยุบตัว)
อนึง่ อาจใช้วธิ กี ารทดสอบความแนบสนิทเชิงคุณภาพ (qualitative fit test) โดยใช้สารทดสอบ
ที่มีกลิ่น รส หรือก่อให้เกิดความระคายเคืองหรืออาการอื่นต่อร่างกาย ในกรณีที่สวมไม่แนบสนิทผู้สวมจะได้กลิ่น
รู้รส หรือเกิดอาการระคายเคืองหรืออาการอื่น เมื่อเป็นเช่นนี้ให้เว้นระยะเวลาพอประมาณหลังการแก้ไข
ความไม่แนบสนิทแล้ว เพื่อให้ประสาทสัมผัสกลับสู่ภาวะปกติก่อนเริ่มทดสอบซ�้ำ
(6) ถ้าทดสอบแล้วปรากฏว่าสวมได้แนบสนิท ให้แต่งกายต่อไปตามขั้นตอนที่ 4) แต่ถ้าปรากฏ
ว่ายังสวมได้ไม่แนบสนิท ให้จดั ปรับสายรัดศีรษะแล้วทดสอบใหม่จนกว่าจะสวมได้แนบสนิท ตรวจดูขนาดหน้ากาก
ด้วยว่ามีขนาดพอเหมาะกับใบหน้า ไม่ใหญ่หรือเล็กไป
P

40

ภาพที่ 63 การสวมหน้ากากชนิดครอบเต็มใบหน้า

____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ภาพที่ 64 การท�ำ fit check

8) สวมผ้าคลุมศีรษะ (hood) ให้ครอบหน้ากาก ปิดบริเวณคาง เพื่อนร่วมทีมช่วยตรวจสอบ
ความเรียบร้อยว่า ไม่มีรอยรั่ว หรือไม่มีส่วนใด ๆ ของสายรัดศีรษะของหน้ากาก หรือส่วนของร่างกายสัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมหรือให้มีพื้นที่เปิดน้อยที่สุด

ภาพที่ 65
การสวมหมวกคลุมศีรษะ (hood) ให้ครอบหน้ากาก

ภาพที่ 66
การสวมถุงมือสีขาวคู่แรก

9) สวมถุงมือสีขาวคู่แรก
10) สวมถุงมือกันสารเคมี ให้ปลายแขนเสื้อครอบถุงมือแล้วพันเทปกาวเช่นเดียวกับพันข้อเท้า

ภาพที่ 67 การสวมถุงมือกันสารเคมี
11) สวมถุงมือสีขาวคู่สุดท้าย
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ภาพที่ 68 การสวมถุงมือสีขาวคู่สุดท้าย
12) จัดชุดป้องกันตนของตนเองและเพื่อนร่วมทีมให้เรียบร้อย

ภาพที่ 69 การช่วยเพื่อนร่วมทีมจัดความเรียบร้อยของชุดป้องกันตน

อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็นส�ำหรับระดับ ซี ลบ
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นประกอบด้วย
1. หน้ากากแบบครอบครึ่งใบหน้า (half face) 1 หน้า พร้อมเครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง
อนุภาคไวรัสได้ (ประสิทธิภาพการกรองมาตรฐานระดับ 100)
2. แว่นตาปิดข้าง (แว่นครอบตา) (goggles) 1 คู่
3. กระบังป้องกันใบหน้า (face shield) 1 อัน
4. เสื้อผ้าป้องกันชนิดเนื้อผ้าป้องกันสารเคมีเหลวได้ (ผ้า Tychem) แบบเสื้อกางเกงติดกัน
(ชุดหมี) มีผ้าคลุมศีรษะ 1 ชุด หรือเสื้อผ้าป้องกันชนิดเนื้อผ้าใยสังเคราะห์ก็ได้ ซึ่งรูปภาพประกอบในคู่มือเล่มนี้
เจ้าหน้าที่สวมเสื้อผ้าป้องกันชนิดใยสังเคราะห์
5. ถุงมือยาง (latex) (ใช้แล้วทิ้ง) 2 คู่ และ ถุงมือป้องกันสารเคมี (vinyl) 1 คู่
6. รองเท้าป้องกัน 1 คู่
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ขั้นตอนการสวมชุดป้องกันตนระดับ ซี ลบ
1) สวมชุดป้องกันตน รูดซิปและล็อคซิปให้เรียบร้อย โดยที่ยังไม่ต้องปิดเทปกาวที่สาบเสื้อ และ
ยังไม่ต้องสวมหมวกคลุมศีรษะที่ติดมากับชุด

ภาพที่ 70 การสวมชุดป้องกันตนระดับ ซี ลบ
2) สวมรองเท้าบูท๊ ให้ปลายขากางเกงคลุมรองเท้า ซึง่ ควรเลือกรองเท้าบูท๊ ให้หลวมเล็กน้อยเพือ่ ให้
ใส่สบายและเคลื่อนไหวสะดวก แล้วพันเทปกาวชายขากางเกงกับรองเท้าบู๊ทให้แนบสนิทไม่ให้มีรูรั่ว โดยพันเทป
กาว 3 รอบ การพันเทปกาว เท้าขวาวนตามเข็มนาฬิกา เท้าซ้ายวนทวนเข็มนาฬิกา เริ่มจากด้านหน้าเท้า
รอบแรกให้กินบริเวณรองเท้าบู๊ทมากกว่าชายกางเกง รอบที่ 2 พันทับรอบแรกแต่ให้ขอบสูงขึ้นเล็กน้อย เมื่อพัน
ถึงรอบที่ 3 ให้ฉีกเทปกาวที่บริเวณตาตุ่มด้านนอก พับปลายเทปกาวเล็กน้อยก่อนปิดทับ

ภาพที่ 71 การสวมรองเท้าบู๊ท และการพันเทปกาว
3) จัดรูปทรงและซิปของชุดให้เรียบร้อย เนือ่ งจากชุดป้องกันตนชนิดนีไ้ ม่มแี ถบกาวติดมากับตัวเสือ้
ดังนั้นจึงต้องปิดเทปกาวทับรอยซิป เริ่มจากคอลงไปล�ำตัวจนถึงเป้ากางเกง โดยต้องรีดให้เรียบสนิท
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ภาพที่ 72 การจัดรูปทรงชุดให้เรียบร้อย และปิด
เทปกาวที่สาบเสื้อ

4) ฉีกเทปกาวปิดไว้ที่โต๊ะวางอุปกรณ์ 2 ชิ้น ความยาวประมาณ 1 ฟุต หรือสามารถพันรอบข้อมือ
ตนเองได้ 3 รอบ โดยก่อนฉีกให้พับปลายเทปเล็กน้อยเพื่อให้ง่ายต่อการดึงหรือแกะออก

ภาพที่ 73 การฉีกเทปกาวปิดไว้ที่โต๊ะวางอุปกรณ์ส�ำหรับพัน
รอบข้อมือทั้งสองข้าง
5) ประกอบแผ่นหรือตลับกรองอากาศ (filter) ชนิด R100 หรือ P100 เข้ากับหน้ากาก

ภาพที่ 74 การประกอบแผ่นหรือตลับกรองอากาศ (filter) ชนิด P100 เข้ากับหน้ากาก
6) สวมหน้ากากเข้าปลายคางก่อนดึงชิน้ ส่วนอืน่ ให้ครอบใบหน้า บริเวณจมูกและคาง ดึงสายรัดยาง
ทีด่ า้ นบนศีรษะและบริเวณคอให้กระชับ อย่าดึงยางให้รดั แน่นเกินไป เพราะจะท�ำให้อดึ อัดและใส่หน้ากากไม่ได้นาน

ภาพที่ 75 การดึงสายรัดยางที่ด้านบนศีรษะและบริเวณคอให้กระชับ
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________
7) จัดหน้ากากชนิดครึ่งใบหน้า (half face) และสายรัดให้เรียบร้อย

ภาพที่ 76 การจัดหน้ากากและสายรัดศีรษะชนิดครึ่งใบหน้า

8) ท�ำ fit check ได้แก่ การใช้ฝา่ มือทัง้ สองข้างแตะทีแ่ ผ่นกรองอากาศหรือ filter เบา ๆ แล้วหายใจ
เข้า - ออกแรง ๆ ถ้าใส่หน้ากากแนบกระชับกับใบหน้าจะรู้สึกว่า filter ยุบเข้า - ป่องออก และไม่มีลมรั่วออก
ตามร่องจมูกหรือคาง หลังจากนั้นตรวจสอบการท�ำงานของวาล์ว โดยใช้มือขวาแตะที่วาล์วด้านหน้า หายใจ
เข้า - ออกแรง ๆ ถ้ารู้สึกว่ามีลมผ่านเข้า - ออก แสดงว่าวาล์วท�ำงานได้ดี

ภาพที่ 77 การท�ำ fit check
9) สวมแว่นครอบตา จัดสายให้เรียบร้อย

ภาพที่ 78 การสวมแว่นครอบตา
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________
10) สวมหมวกคลุมศีรษะที่ติดมากับชุด ครอบหน้ากาก แว่นครอบตา และปิดบริเวณคาง เพื่อนร่วม
ทีมช่วยตรวจสอบความเรียบร้อยว่า ไม่มีรอยรั่ว หรือไม่มีส่วนใด ๆ ของสายรัดศีรษะของหน้ากาก หรือส่วนของ
ร่างกายสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมหรือมีพื้นที่เปิดน้อยที่สุด

ภาพที่ 79 การสวมหมวกคลุมศีรษะที่ติดมากับชุด ครอบหน้ากาก และแว่นครอบตา
11) สวมถุงมือสีขาวคู่แรก

ภาพที่ 80 การสวมถุงมือสีขาวคู่แรก

12) สวมถุงมือกันสารเคมี ให้ปลายแขนเสื้อครอบถุงมือ แล้วพันเทปกาวเช่นเดียวกับพันข้อเท้า

ภาพที่ 81 การสวมถุงมือกันสารเคมี
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________
13) สวมถุงมือสีขาวคู่สุดท้าย

ภาพที่ 82 การสวมถุงมือสีขาวคู่สุดท้าย

14) สวมกระบังหน้าให้ครอบแว่นครอบตา และหน้ากากชนิดครึ่งใบหน้า

ภาพที่ 83 การสวมกระบังหน้า
15) จัดความเรียบร้อยของชุดป้องกันตนของตนเอง และความเรียบร้อยของเพื่อนร่วมทีม

ภาพที่ 84 การแต่งกายที่พร้อมส�ำหรับการปฏิบัติงาน
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันตนระดับ ซี
ให้มีผู้ช่วยถอดหรือจับคู่ถอด
ข้อควรระวัง! ภายหลังการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันตนจะเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะที่ถุงมือและ
รองเท้า จึงต้องท�ำลายล้างพิษด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทัว่ ตัวก่อน แล้วจึงเดินไปยังจุดทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการถอดอุปกรณ์
ป้องกันตน ทุกขัน้ ตอนการถอดจะต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนสัมผัสกับร่างกายหรือ
เสื้อผ้าธรรมดาที่สวมอยู่ใต้เสื้อผ้าป้องกัน
1) ถอดถุงมือชั้นนอก การถอดถุงมือให้ถอดด้านไม่ถนัดก่อน โดยดึงด้านนอกถุงมือให้ตลบกลับ
เอาด้านในของถุงมือออก แล้วก�ำไว้ในมืออีกข้าง เนื่องจากถุงมือเขียวหรือถุงมือชั้นในสะอาดกว่าถุงมือชั้นนอก
ดังนั้นการถอดถุงมือข้างที่ถนัด วิธีการถอดให้สอดนิ้วเข้าไปในถุงมือชั้นนอกแล้วตลบกลับเอาด้านในของถุงมือ
ออก รวบถุงมืออีกข้าง ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ

ภาพที่ 85 การถอดถุงมือชั้นนอก
2) แกะเทปกาวที่ข้อมือและข้อเท้า

ภาพที่ 86 การแกะเทปกาวที่ข้อมือและข้อเท้า
3) แกะเทปกาวที่ชุดป้องกันตนออก ทั้งสองคนสามารถช่วยกันแกะเทปกาวได้ แล้วรูดซิปชุดของ
อีกฝ่ายได้ถึงประมาณอก แล้วดึงด้านนอกชุดให้ซิปรูดเปิดออก
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ภาพที่ 87 การแกะเทปกาวที่ชุดป้องกัน และการรูดซิปเพื่อถอดชุดป้องกันตน
4) เอียงตัวหรือหันหลังเพือ่ ให้เพือ่ นดึงหมวกทีค่ ลุมศีรษะออก แล้วถอดชุดป้องกันทัง้ ชุดโดยดึงออก
ทางด้านหลัง ระวังอย่าให้เนื้อผ้าด้านนอกสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าธรรมดาที่สวมอยู่ พร้อมกับถอดรองเท้า
ป้องกัน ก้าวเดินไปทางด้านหน้า

ภาพที่ 88 การถอดชุดป้องกันตน

ภาพที่ 89 การถอดชุดป้องกันตน
และการทิง้ ลงถังขยะติดเชือ้

5) เพื่อนร่วมทีมรวบชุดด้านในให้ครอบชุดด้านนอกและรองเท้ามากที่สุด แล้วทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ
6) ถอดถุงมือป้องกันสารเคมี โดยถอดถุงมือด้านที่ไม่ถนัดก่อน จับด้านนอกถุงมือให้ตลบกลับเอา
ด้านในของถุงมือออก แล้วก�ำไว้ในมืออีกข้าง เนือ่ งจากถุงมือเขียวหรือถุงมือชัน้ ในสะอาดกว่าถุงมือชัน้ นอก ดังนัน้
การถอดถุงมือข้างที่ถนัด วิธีการถอดให้สอดนิ้วเข้าไปในถุงมือชั้นนอกแล้วตลบกลับเอาด้านในของถุงมือออก
รวบถุงมืออีกข้าง แล้วทิง้ ลงในถังขยะติดเชือ้ ข้อควรจ�ำ การดึง
ปลายถุงมือทัง้ สองข้างให้ถงุ มือเกือบหลุดจะท�ำให้ถอดง่ายขึน้

ภาพที่ 90 การถอดถุงมือป้องกันสารเคมี
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________
7) ถอดหน้ากากโดยคลายสายรัดศีรษะคู่ล่าง (สายรัดแก้ม) ก่อน แล้วจึงคลายตัวล็อกที่อยู่ข้างหู
ให้หลวม ก่อนถอดให้จับสายรัดที่กลางศีรษะ เอียงหน้าไปทางถังขยะติดเชื้อ ดึงหน้ากากออกจากศีรษะ หันหน้า
กลับมาทางเดิม แล้วเดินออกนอกพื้นที่ warm zone ข้อปฏิบัติต้องจ�ำ ให้ถอดหน้ากากขณะอยู่ในพื้นที่รอยต่อ
ระหว่าง warm zone และ cool zone

ภาพที่ 91 การถอดหน้ากากชนิดเต็มใบหน้า
8) ถอดถุงมือคู่สุดท้าย วิธีการเหมือนถอดถุงมือคู่แรก

ภาพที่ 92 การถอดถุงมือคู่สุดท้าย
9) ล้างมือให้สะอาด หรือถ้าเป็นไปได้ ให้อาบน�้ำสระผม ก่อนออกจากพื้นที่
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ภาพที่ 93 การล้างมือให้สะอาด

____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันตนระดับ ซี ลบ
ให้มีผู้ช่วยถอดหรือจับคู่ถอด และท�ำในขั้นตอนเหมือนกับระดับ ซี
ข้อควรระวัง! ภายหลังการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันตนจะเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะที่ถุงมือและ
รองเท้า จึงต้องท�ำลายล้างพิษด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ทัว่ ตัวก่อน แล้วจึงเดินไปยังจุดทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการถอดอุปกรณ์
ป้องกันตน ทุกขัน้ ตอนการถอดจะต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนสัมผัสกับร่างกายหรือ
เสื้อผ้าธรรมดาที่สวมอยู่ใต้เสื้อผ้าป้องกัน
1) ถอดกระบังหน้า (หรือชื่อพ้องกระจังหน้า) ให้จับด้านข้างค่อนไปทางด้านหลัง แล้วทิ้งลงในถัง
ขยะติดเชื้อ

ภาพที่ 94 การถอดกระบังหน้าหรือชื่อพ้องกระจังหน้า
2) ถอดถุงมือชัน้ นอก การถอดถุงมือให้ถอดด้านไม่ถนัดก่อน โดยดึงด้านนอกถุงมือให้ตลบกลับเอา
ด้านในของถุงมือออก แล้วก�ำไว้ในมืออีกข้าง เนือ่ งจากถุงมือเขียวหรือถุงมือชัน้ ในสะอาดกว่าถุงมือชัน้ นอก ดังนัน้
การถอดถุงมือข้างทีถ่ นัด วิธกี ารถอดให้สอดนิว้ เข้าไปในถุงมือชัน้ นอกแล้วตลบกลับเอาด้านในของถุงมือออก รวบ
ถุงมืออีกข้าง ทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ

ภาพที่ 95 การถอดถุงมือคู่แรก
3) แกะเทปกาวที่ข้อมือ และแกะแถบกาวที่ชุดป้องกันออก
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ภาพที่ 96 การแกะเทปกาวที่ข้อมือ และแกะเทปกาวที่ชุดป้องกัน
4) เจ้าหน้าทีท่ งั้ สองคน สามารถช่วยกันแกะเทปกาวได้ แล้วรูดซิปชุดของอีกฝ่ายได้ถงึ ประมาณอก
แล้วดึงด้านนอกชุดให้ซิปรูดเปิดออก

ภาพที่ 97 การแกะเทปกาวชุดป้องกันตน

5) เอียงตัวเล็กน้อย เพื่อให้ดึงหมวกที่คลุมศีรษะออกได้ง่าย แล้วถอดชุดป้องกันทั้งชุดโดยดึงออก
ทางด้านหลัง ระวังอย่าให้เนื้อผ้าด้านนอกสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าธรรมดาที่สวมอยู่

ภาพที่ 98 การถอดชุดป้องกันตน
6) ถอดรองเท้าบูท๊ แล้วก้าวเดินไปทางด้านหน้า รวบชุดด้านในให้ครอบชุดด้านนอกและรองเท้าให้
มากที่สุด แล้วทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ

52

____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________

ภาพที่ 99 การถอดรองเท้าบู๊ทและการรวบชุดป้องกันตนทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ
7) ถอดถุงมือป้องกันสารเคมี โดยถอดถุงมือด้านที่
ไม่ถนัดก่อน จับด้านนอกถุงมือให้ตลบกลับเอาด้านในของถุงมือ
ออก แล้วก�ำไว้ในมืออีกข้าง เนื่องจากถุงมือป้องกันสารเคมีหรือ
ถุงมือชั้นในสะอาดกว่าถุงมือชั้นนอก ดังนั้นการถอดถุงมือข้างที่
ถนัด วิธีการถอดให้สอดนิ้วเข้าไปในถุงมือชั้นนอกแล้วตลบกลับ
เอาด้านในของถุงมือออก รวบถุงมืออีกข้าง แล้วทิ้งลงในถังขยะ
ติดเชือ้ ข้อควรจ�ำ การดึงปลายถุงมือทัง้ สองข้างให้ถงุ มือเกือบหลุด
จะท�ำให้ถอดง่ายขึ้น

ภาพที่ 100 การถอดถุงมือป้องกันสารเคมี

8) ถอดแว่นครอบตา โดยจับแว่นบริเวณค่อนไปทางด้านหลัง เพราะจะสะอาดกว่าค่อนมาทางด้าน
หน้า

ภาพที่ 101 การถอดแว่นครอบตา

ภาพที่ 102 การถอดถุงมือสีขาวคู่สุดท้าย

9) ถอดถุงมือสีขาวคู่สุดท้าย วิธีการเหมือนถอดถุงมือคู่แรก
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____________________บทที่ 5 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ซี และ ซี ลบ____________________
10) ถอดหน้ากากโดยคลายสายรัดศีรษะคู่ล่าง (สายรัดแก้ม) ก่อน แล้วจึงคลายตัวล็อกที่อยู่ข้างหู
ให้หลวม ก่อนถอดให้จับสายรัดที่กลางศีรษะ เอียงหน้าไปทางถังขยะติดเชื้อ ดึงหน้ากากออกจากศีรษะ หันหน้า
กลับมาทางเดิม แล้วเดินออกนอกพื้นที่ warm zone

ภาพที่ 103 การถอดหน้ากากชนิดครึ่งใบหน้า
11) ล้างมือให้สะอาด หรือถ้าเป็นไปได้ให้อาบน�้ำสระผมก่อนออกจากพื้นที่

ภาพที่ 104 การล้างมือให้สะอาด
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_______________________บทที่ 6 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี_______________________

บทที่ 6
การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี
อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี ให้การป้องกันในระดับต�่ำสุด มีไว้ให้เจ้าหน้าที่
เผชิญเหตุหรือบุคลากรทางการแพทย์ของกรมควบคุมโรค เจ้าหน้าทีท่ มี เคลือ่ นทีเ่ ร็ว (SRRT)
ส่วนกลาง ระดับเขต ระดับจังหวัด และเจ้าหน้าทีค่ วบคุมโรคกลุม่ อืน่ เช่น กลุม่ ก�ำจัดสัตว์ปกี
ป่วยตาย เป็นต้น ใช้ในกรณีเผชิญเชือ้ โรคร้ายแรงน้อยกว่าทีต่ อ้ งใช้ระดับ ซี เช่น โรคไข้หวัดนก
โรคทางเดินลมหายใจอื่น ๆ และโรคติดเชื้อทั่วไป เป็นต้น

ภาพที่ 105 อุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี

ระดับ ดี
หน้ากากกรอง
อนุภาคใช้แล้วทิ้ง

แว่นตาปิดข้าง

เสื้อผ้าป้องกันอนุภาค
ที่มีผ้าคลุมศีรษะ
หรือ

ถุงมือยางและถุงมือ
ป้องกันสารเคมี

รองเท้าป้องกัน

เสื้อคลุม หมวกคลุมผม
และกระบังป้องกัน
ใบหน้า

ข้อพึงปฏิบัติในการสวมและถอด
1. ห้ามเข้าไปสวมอุปกรณ์ป้องกันตนในพื้นที่มีอันตราย ให้สวมในพื้นที่ปลอดภัยให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อนปฏิบัติงาน
2. ให้มีผู้ช่วยสวม-ถอด 1 คน หรือจับคู่ช่วยกันสวมและถอด เพื่อให้สวมและถอดได้โดยสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
3. ให้ผชู้ ว่ ยหรือคู่ ตรวจดูความถูกต้องและความเรียบร้อยเมือ่ สวมเสร็จแล้วก่อนออกปฏิบตั งิ านใน
พื้นที่อันตราย
4. เมือ่ ปฏิบตั งิ านเสร็จแล้ว ให้ออกจากพืน้ ทีอ่ นั ตราย แล้วถอดอุปกรณ์ปอ้ งกันตนในพืน้ ทีป่ ลอดภัย
ที่ก�ำหนด
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_______________________บทที่ 6 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี_______________________

อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็นส�ำหรับระดับ ดี
อุปกรณ์ที่จ�ำเป็นประกอบด้วย
1. หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง (Particulate Respirator) ประสิทธิภาพการกรองมาตรฐาน
ระดับตั้งแต่ N95 ถึง N100 (บทที่ 1 ข้อ 2.1.2) 1 ชิ้น

ภาพที่ 106 หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง มาตรฐานระดับ N95
2. เสือ้ ผ้าป้องกันท�ำด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ชนิดป้องกันอนุภาคได้ (ป้องกันของเหลวซึมผ่านไม่ได้)
แบบเสื้อกางเกงติดกัน (ชุดหมี) มีผ้าคลุมศีรษะ 1 ชุด

ภาพที่ 107 เสือ้ ผ้าป้องกันเนือ้ ผ้าท�ำด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ชนิดป้องกันอนุภาคได้แต่
ป้องกันของเหลวซึมผ่านไม่ได้

3. แว่นตาปิดข้าง (แว่นครอบตา) 1 คู่ และกระบังป้องกันใบหน้า 1 อัน ถ้ามีของเหลวหรือฝุ่นฟุ้ง
กระจายมาก
4. ถุงมือยาง (latex) (ใช้แล้วทิ้ง) 2 คู่ และ ถุงมือป้องกันสารเคมี (vinyl) 1 คู่
5. รองเท้าป้องกัน (รองเท้าบู๊ท) 1 คู่

ขั้นตอนการสวมชุดป้องกันตนระดับ ดี
1) สวมเสื้อผ้าป้องกันโดยยังไม่ต้องสวมผ้าคลุมศีรษะ
แล้วติดเทปกาวปิดทับซิปที่รอยผ่ากลางล�ำตัว

ภาพที่ 108 สวมเสื้อผ้าป้องกัน (ซ้าย) แล้วปิดเทปกาวปิดทับ
ซิปที่รอยผ่ากลางล�ำตัว (ขวา)
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_______________________บทที่ 6 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี_______________________
2) สวมรองเท้าป้องกัน เสร็จแล้วน�ำปลายขากางเกงคลุมทับรองเท้า แล้วติดเทปกาวปิดทับปลาย
ขากางเกงกับรองเท้า ไม่ให้มีช่องว่างที่อนุภาคเชื้อโรคอาจเข้าได้

ภาพที่ 109
ให้ปลายขากางเกงคลุมทับรองเท้า (ซ้าย) แล้วติด
เทปกาวปิดทับปลายขากางเกง (ขวา)
3) สวมหน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้งประสิทธิภาพการกรองมาตรฐานระดับตั้งแต่ N95 หรือ
N100 ตามล�ำดับขั้นตอนดังที่แสดงไว้ในภาพ

ภาพที่ 110 ล�ำดับการสวมหน้ากากกรองอนุภาค
รีดแถบโลหะอ่อนทีข่ อบบนของหน้ากากให้แนบกับสันจมูก เพือ่ ให้หน้ากากกระชับกับใบหน้ายิง่ ขึน้

ภาพที่ 111 การบีบแถบโลหะให้แนบกับสันจมูกและตรวจความกระชับ
4) สวมแว่นตาปิดข้างแล้วดึงสายรัดศีรษะให้ตึงพอประมาณ

ภาพที่ 112 สวมแว่นตาปิดข้าง (แว่นครอบตา)

ภาพที่ 113 สวมผ้าคลุมศีรษะ
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_______________________บทที่ 6 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี_______________________
5) สวมผ้าคลุมศีรษะ
6) สวมถุงมือยาง
7) สวมถุงมือป้องกันสารเคมีทับถุงมือยาง น�ำปลายแขนเสื้อคลุมทับปลายถุงมือ แล้วปิดเทปกาว
ทับรอยต่อรอบปลายถุงมือ

ภาพที่ 114 ติดเทปกาวปิดทับปลายถุงมือป้องกันสารเคมี
8) สวมถุงมือยางอีกคู่ทับถุงมือป้องกันสารเคมี

ภาพที่ 115 สวมถุงมือยางทับถุงมือป้องกันสารเคมี

9) สวมกระบังป้องกันใบหน้ากรณีที่มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นแป้งหรือสารคัดหลั่งปริมาณมาก

ขั้นตอนการถอดชุดป้องกันตนระดับ ดี
ให้มีผู้ช่วยหรือจับคู่ถอด
ข้อควรระวัง! ภายหลังการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ป้องกันตนจะเปื้อนเชื้อโรค โดยเฉพาะที่ถุงมือและ
รองเท้า จึงต้องท�ำลายล้างพิษด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ก่อน แล้วจึงเดินไปยังจุดทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับการถอดอุปกรณ์ปอ้ งกัน
ตน ทุกขั้นตอนการถอดจะต้องกระท�ำด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้อุปกรณ์ป้องกันตนสัมผัสกับร่างกายหรือเสื้อผ้า
ธรรมดาที่สวมอยู่ใต้เสื้อผ้าป้องกัน
1) ถอดกระบังป้องกันใบหน้า (ถ้าสวม)
2) ล้างมือขณะที่สวมถุงมือด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค
3) ถอดถุงมือยางชั้นนอก โดยดึงด้านข้อมือให้ตลบกลับเอาด้านในของถุงมือออก แล้วดึงออกไป
ทางปลายนิ้วมือ
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_______________________บทที่ 6 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี_______________________

ภาพที่ 116 ถอดถุงมือชั้นนอก
4) แกะเทปกาวที่ปิดทับรอบข้อมือของถุงมือป้องกันสารเคมี แล้วถอดถุงมือป้องกันสารเคมี
5) แกะเทปกาวทีป่ ดิ ทับปลายขากางเกง และซิปบริเวณรอยผ่าทีห่ น้าอก รูดซิปให้เปิดออกแล้วถอด
เสื้อผ้าป้องกันทั้งชุดโดยดึงออกทางด้านหลัง ระวังอย่าให้เนื้อผ้าด้านนอกสัมผัสกับผิวหนังหรือเสื้อผ้าธรรมดาที่
สวมอยู่ ถอดส่วนขากางเกงพร้อมกับรองเท้าป้องกัน หรือ ใช้กรรไกรตัดเสือ้ ผ้าป้องกันให้เป็นรอยผ่าแล้วถอดออก

ภาพที่ 117 ใช้หัวแม่มือเกี่ยวด้านในผ้าคลุมศีรษะแล้วดึงไป
ด้านหลังศีรษะ

ภาพที่ 118 การถอดเสื้อผ้าป้องกัน รองเท้าป้องกัน และถุงมือยาง
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_______________________บทที่ 6 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนระดับ ดี_______________________
6) ถอดถุงมือยาง
7) ถอดแว่นตาปิดข้างและหน้ากากกรองอนุภาค แล้วล้างมือ

ภาพที่ 119 การถอดแว่นตาปิดข้าง

ภาพที่ 120 การถอดหน้ากากกรองอนุภาคและการล้างมือ
ให้ทิ้งถุงมือยาง ถุงมือป้องกันสารเคมี เสื้อผ้าป้องกัน และหน้ากากป้องกันอนุภาคที่ถอดลงใน
ถังหรือถุงที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับขยะติดเชื้อ รัดปากถุงให้แน่นหรือปิดถังให้สนิท รัดกุม อย่าให้แตกหรือรั่ว
ก่อนน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
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_______________บทที่ 7 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล_______________

บทที่ 7
การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล
ในกรณีตอ้ งเผชิญเชือ้ โรคร้ายแรง เช่น โรคแอนแทรกซ์ และโรค
ทางเดินลมหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซารส์) (Severe Acute Respiratory
Syndrome, SARS) เป็นต้น ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใน
โรงพยาบาลใช้อุปกรณ์ป้องกันตนที่มีอยู่ในโรงพยาบาล

ภาพที่ 121 อุปกรณ์ป้องกันตนที่ใช้ในโรงพยาบาล

อุปกรณ์ป้องกันตนที่จ�ำเป็น
1. หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้ง (Particulate Respirator) ประสิทธิภาพการกรองมาตรฐาน
ระดับตั้งแต่ N95 ถึง N100 (บทที่ 1 ข้อ 2.1.2) 1 ชิ้น

ภาพที่ 122 หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิ้งมาตรฐานระดับ N95
2. เสื้อคลุม (เสื้อกาวน์) เนื้อผ้ากันน�้ำได้ 1 ตัว
3. แว่นตาปิดข้าง (แว่นครอบตา) (goggles) 1 คู่ และถ้าจ�ำเป็น กระบังป้องกันใบหน้า (face
shield) 1 อัน (กรณีทมี่ กี ารฟุง้ กระจายของสารคัดหลัง่ ปริมาณมาก โดยเฉพาะในระยะประชิดจากการท�ำหัตถการ)
4. หมวกคลุมผม 1 อัน
5. ถุงมือยาง (latex) 1 คู่
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_______________บทที่ 7 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล_______________

ขั้นตอนการสวม
1) สวมเสื้อคลุม

ภาพที่ 123 เสื้อคลุมเนื้อผ้ากันน�้ำได้

2) สวมหน้ากากป้องกันอนุภาคใช้แล้วทิ้ง ตามล�ำดับขั้นตอนดังที่แสดงไว้ในภาพ

ภาพที่ 124 ล�ำดับการสวมหน้ากากกรองอนุภาค
รีดแถบโลหะอ่อนทีข่ อบบนของหน้ากากให้แนบกับสันจมูก เพือ่ ให้หน้ากากกระชับกับใบหน้ายิง่ ขึน้

ภาพที่ 125 การบีบแถบโลหะให้แนบกับสันจมูกและตรวจความกระชับ
3) สวมแว่นตาปิดข้าง

ภาพที่ 126 สวมแว่นตาปิดข้าง (แว่นครอบตา)
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_______________บทที่ 7 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล_______________
4) สวมหมวกคลุมผม

ภาพที่ 127 สวมผ้าคลุมศีรษะและถุงมือยาง
5) สวมถุงมือยางทับปลายแขนเสื้อ
6) สวมกระบังหน้าป้องกันใบหน้า กรณีทมี่ กี ารฟุง้ กระจายของฝุน่ แป้ง หรือสารคัดหลัง่ ปริมาณมาก

ขั้นตอนการถอด
1)
2)
3)
4)

ล้างมือ (ยังไม่ถอดถุงมือ) ด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค
ถอดกระบังป้องกันใบหน้า (ถ้าสวม)
ถอดถุงมือยาง โดยดึงด้านข้อมือให้ตลบกลับเอาด้านในของถุงมือออก แล้วดึงออกไปทางปลายนิว้ มือ
ล้างมือด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ภาพที่ 128 การถอดถุงมือยาง

ภาพที่ 129 การล้างมือ

5) ถอดหมวกคลุมผม แล้วล้างมือ

ภาพที่ 130 ถอดหมวกคลุมผม แล้วล้างมือ
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_______________บทที่ 7 การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันตนส�ำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล_______________
6) ถอดแว่นตาปิดข้าง แล้วล้างมือ

ภาพที่ 131 การถอดแว่นตาปิดข้าง
แล้วล้างมือ
7) ถอดเสื้อคลุม

ภาพที่ 132 การถอดเสื้อคลุม
8) ถอดหน้ากากกรองอนุภาค แล้วล้างมือ

ภาพที่ 133 การถอดหน้ากากกรองอนุภาค
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อุปกรณ์ปอ้ งกันตนทีถ่ อดออกและจะต้องน�ำไปซัก ฆ่าเชือ้ หรือทิง้ ตามควรแก่กรณี ให้ใส่ภาชนะ
รองรับทีจ่ ดั เตรียมไว้สำ� หรับเครือ่ งแต่งกายหรือขยะติดเชือ้ ถ้าเป็นถุงขยะให้รดั ปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัดอย่าง
ถูกวิธี

_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________

บทที่ 8
การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์
ป้องกันตน
Logistics หรือที่เรียกว่า “การส่งก�ำลังบ�ำรุง” ในภาษาทหาร เป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วยการส่ง
ก�ำลังและการซ่อมบ�ำรุง ความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์คือการสนับสนุนทุกวิถีทางเพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติ
งานตามภารกิจได้เป็นผลส�ำเร็จ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดวัสดุอุปกรณ์และบริการอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา ให้กบั หน่วยรับการสนับสนุนตามทีห่ น่วยรับการสนับสนุนต้องการ นอกวงการทหาร โดยเฉพาะในวงการ
พาณิชย์ ไม่สามารถรับเอาค�ำว่าการส่งก�ำลังบ�ำรุงมาใช้ เนื่องจากมีการท�ำงานและมีความมุ่งหมายในการท�ำงาน
ทีไ่ ม่เหมือนทหาร แต่จนบัดนีก้ ย็ งั ไม่สามารถบัญญัตศิ พั ท์เป็นภาษาไทยได้สำ� เร็จ เนือ่ งจากมีความเห็นหลากหลาย
ทีข่ ดั แย้งกัน จึงต้องเรียกทับศัพท์ไปพลางก่อน อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนและการปฏิบตั ิ
งานในระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข มีความละม้ายคล้ายคลึงกับการทหารอยู่บ้าง โดยเฉพาะการมี
หน่วยงานในสังกัดกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีการจัดการควบคุมบังคับบัญชาเป็นระดับชั้น นอกจากนี้ยังต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบราชการเดียวกัน เช่น ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เป็นต้น จึงสามารถอนุวัต
(implement) หลักการนี้บางส่วนได้เป็นอย่างดี แต่ในที่นี้จะจ�ำกัดให้อยู่เฉพาะในบริบทของอุปกรณ์ป้องกันตน
ซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องจักรเครื่องกล ที่ตามธรรมดาการส่งก�ำลังบ�ำรุงครอบคลุมไว้หมด
การจัดงานส่งก�ำลังบ�ำรุงที่ดีจะต้องมีปัจจัยส�ำคัญที่ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และระบบ
ที่เหมาะสมกับกิจกรรมและหน่วยงาน

การส่งก�ำลัง
การส่งก�ำลัง (Supply) คือ การจัดให้มีพัสดุ (= อุปกรณ์) ในจ�ำนวน ณ สถานที่ และเวลา ที่ถูกต้อง
ตามความความต้องการของผู้ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การส่งก�ำลังเป็นการด�ำเนินการ
โดยหน่วยให้การสนับสนุนไปยังหน่วยรับการสนับสนุน (= หน่วยใช้) หรืออีกนัยหนึ่งคือการส่งก� ำลังจากหน่วย
เหนือไปยังหน่วยรอง
วงรอบการบริหารงานพัสดุหรือวงรอบการส่งก�ำลัง (Supply Cycle) คือ วงจรชีวิตของพัสดุ
(อุปกรณ์) ซึ่งจะหมุนไปเป็นล�ำดับจากการก�ำหนดความต้องการ การจัดหา การเก็บรักษา การแจกจ่าย การซ่อม
บ�ำรุง และการจ�ำหน่าย ไม่มกี ารหมุนย้อนกลับทาง ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินการทุกขัน้ ตอนของวงรอบจะต้องมีการควบคุม
การปฏิบัติ วงรอบการส่งก�ำลังดังกล่าวจะเริ่มต้น ณ จุดใดก็ได้ แต่โดยธรรมดาแล้วความต้องการมักจะเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการส่งก�ำลัง ความต้องการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความขาดแคลน
ค�ำว่า “ความขาดแคลน” ในที่นี้หมายถึง ไม่มีหรือมีไม่พอ เมื่อเกิดความขาดแคลนก็จะต้องมีการ
ก�ำหนดหรือค�ำนวณความต้องการเพื่อการจัดหา เมื่อจัดหาเสร็จแล้วอุปกรณ์ก็จะเข้าสู่ระบบการแจกจ่าย ค�ำว่า
“การแจกจ่าย” หมายถึง การรับ การเก็บรักษา การเบิก-จ่าย และการขนส่ง ดังนั้น หลังจากการจัดหาจะมีการ
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_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________
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รับอุปกรณ์เข้ามาเก็บรักษาในคลังพัสดุ แล้วจ่ายให้แก่หน่วยใช้ทเี่ บิกมา การทีอ่ ปุ กรณ์จะไปถึงหน่วยใช้ได้กจ็ ะต้อง
มีการขนส่งอุปกรณ์ เมือ่ อุปกรณ์เข้าไปอยูใ่ นความครอบครองของหน่วยใช้และถูกน�ำไปใช้งานแล้ว ก็จะต้องมีการ
ซ่อมบ�ำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ จนในที่สุด เมื่อไม่สามารถท�ำให้อุปกรณ์กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ก็ต้องขจัด
ออกไปจากระบบ นั่นคือการจ�ำหน่าย และเมื่อมีการจ�ำหน่ายก็จะท�ำให้เกิดความขาดแคลนขึ้นอีก หมุนเป็นวง
รอบเช่นนี้ตลอดไป
1. ขั้นที่จะให้ได้มาซึ่งพัสดุ (Asset Acquisition)
1.1 วางแผนและจัดท�ำโครงการ (Planning and Project Development)
1.2 ก�ำหนดความต้องการ (Requirement Determination) ซึ่งมีที่มาจากแผน โครงการ
ค�ำสั่ง และระเบียบปฏิบัติ การก�ำหนดความต้องการ หมายถึง การก�ำหนดหรือการเสนอค�ำขออุปกรณ์ตาม
จ�ำนวนและในเวลาที่บ่งไว้ หรือตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้
1.3 จัดหา (Procurement) มีข้อพิจารณาดังนี้
			 1.3.1 เพื่อการแจกจ่ายตามอัตราที่มีอยู่เพื่อใช้งานในภารกิจประจ�ำ
			 1.3.2 เพื่อทดแทนของเดิมที่ช�ำรุดเสื่อมสภาพ
			 1.3.3 จัดหาให้ใหม่ (ไม่เคยมีมาก่อน) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วย
			 1.3.4 จัดหาให้หน่วยที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน
			 การจัดหา คือกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์และบริการต่าง ๆ ในลักษณะที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย การด�ำเนินกรรมวิธีจัดหามีงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
					 1) การก�ำหนดแบบอุปกรณ์
					 2) การก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (specification) อุปกรณ์
					 3) การก�ำหนดมาตรฐานอุปกรณ์
					 4) การก�ำหนดราคากลาง
					 5) การก�ำหนดแบบสัญญา
					 6) การท�ำสัญญา
					 7) เงื่อนไขเกี่ยวกับการสงวนสิทธิ์ต่าง ๆ
					 8) การปฏิบัติตามสัญญา
					 9) การแก้ไขสัญญา
					 10) การตรวจรับอุปกรณ์
					 11) ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเงิน
					 12) ข้อก�ำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
2. ขั้นการจัดการพัสดุ (Asset Management)
2.1 การเก็บรักษาและแจกจ่าย (Storage and Distribution)
			 การเก็บรักษา คือ การด�ำเนินกรรมวิธีต่ออุปกรณ์หลังจากรับอุปกรณ์เข้ามาสู่ระบบจน
กระทั่งอุปกรณ์นั้นถูกแจกจ่ายออกไป ซึ่งจะต้องด�ำเนินการดังนี้ แยกอุปกรณ์เป็นประเภท เก็บไว้ ณ สถานที่
ที่ก�ำหนด รวมทั้งจัดการรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์

_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________
			 การแจกจ่าย คือ การด�ำเนินกรรมวิธีต่ออุปกรณ์ที่ได้มาจนกระทั่งอุปกรณ์นั้นถึงมือผู้ใช้
			 การเก็บรักษาและการแจกจ่ายประกอบด้วย
			 2.1.1 การควบคุมทางบัญชี (Inventory Control)
			 2.1.2 การเก็บรักษา (Storage)
			 2.1.3 การขนส่ง (Transportation)
2.2 การซ่อมบ�ำรุง (Maintenance)
2.3 การจ�ำหน่าย (Disposal) หมายถึง การตัดยอดอุปกรณ์ออกไปจากความรับผิดชอบ
เนือ่ งจากเป็นอุปกรณ์สนิ้ เปลืองซึง่ ใช้หมดไป ช�ำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมคืนสภาพได้อย่างคุม้ ค่า เสือ่ มสภาพ
จนใช้การไม่ได้ สูญหาย สูญไป (ไม่ปรากฏตัวผูร้ บั ผิดชอบ หรือมีตวั ผูร้ บั ผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้) เกินความต้องการ
(surplus) หรือล้าสมัยไม่ใช้ราชการต่อไป วิธีการจ�ำหน่ายจะต้องยึดถือระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ

การซ่อมบ�ำรุง
ค�ำว่า “การซ่อมบ�ำรุง” (Maintenance) หรือบางที่ใช้ว่า “บ�ำรุงรักษา” มีความหมายเป็นสองนัย
กล่าวคือ นัยแรก เป็นการดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพทีใ่ ช้การได้ นัยทีส่ อง เมือ่ อุปกรณ์ช�ำรุดก็ตอ้ งท�ำให้กลับ
คืนมาอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ดังนั้นการซ่อมบ�ำรุงจึงหมายถึง การกระท�ำใด ๆ ที่มุ่งหมายจะรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ หรือมุ่งหมายจะท�ำให้อุปกรณ์ที่ช�ำรุดกลับคืนสู่สภาพที่ใช้การได้
กิจกรรมการซ่อมบ�ำรุง การซ่อมบ�ำรุงเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา กิจกรรมเหล่านี้ประกอบด้วย การตรวจสภาพ (Inspection) การตรวจสอบ (Check)
สภาวะหรือการท�ำงาน การทดสอบ (Test) ความถูกต้องหรือความแม่นย�ำ การบริการ (Service) และการซ่อม
กิจกรรมการซ่อมบ�ำรุงอาจแบ่งออกเป็น การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบ�ำรุงเชิงแก้ไข
การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) หรือเรียกเป็นภาษาทั่วไปว่า “การดูแล
รักษา” ซึ่งได้แก่ การทดสอบ การตรวจสอบ การตรวจสภาพ และการบริการ การซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกันจะกระท�ำ
โดยมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่คู่มือการใช้งานก�ำหนด และตามห้วงเวลาการใช้งาน (ก่อนการใช้
งาน ระหว่างการใช้งาน และภายหลังการใช้งาน) ก่อนที่อุปกรณ์นั้นจะช�ำรุดขัดข้อง เพื่อให้อุปกรณ์มีความพร้อม
ในการใช้งานและท�ำงานได้อย่างถูกต้อง ให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ ลดการ
ใช้งบประมาณเพื่อการซ่อมบ�ำรุงเชิงแก้ไข ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากการไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้
เนื่องจากอุปกรณ์ช�ำรุดอยู่ระหว่างการซ่อม ฯลฯ
การซ่อมบ�ำรุงเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) ได้แก่การซ่อม ซึ่งยังจ�ำแนกได้หลายระดับ
ตั้งแต่น้อยไปหามาก อาทิ ซ่อมแก้ (Repair) ซ่อมใหญ่ (Overhaul) ซ่อมสร้าง (Rebuild) ดัดแปร (Modify) ฯลฯ
จะด�ำเนินการเมื่ออุปกรณ์เกิดการขัดข้องท�ำงานผิดปกติ (Malfunction) ช�ำรุดจนไม่สามารถท�ำงานได้
(Breakdown) หรือเสียหาย (Damage) ให้กลับคืนสู่สภาพที่ใช้งานได้
ประเภทหรือระดับการซ่อมบ�ำรุง อาจแบ่งความรับผิดชอบในการซ่อมบ�ำรุงออกเป็นหลายระดับ
ตามขีดความสามารถและการจัดองค์กรของแต่ละหน่วยงาน และระเบียบปฏิบัติที่ได้วางไว้ เช่น ส่วนกลาง ระดับ
ภาค ระดับจังหวัด และระดับหน่วยใช้ ซึ่งเป็นระดับต�่ำสุด
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_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________
หน่วยใช้ (User Unit) จะต้องท�ำการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ในความครอบครองของหน่วย โดยทีภ่ ายใน
หน่วยใช้ยังแบ่งความรับผิดชอบให้แก่ผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย การซ่อมบ�ำรุงระดับหน่วยใช้จะ
กระท�ำอย่างจ�ำกัดตามหนังสือคู่มือ ค�ำสั่ง หรือระเบียบ ที่อนุญาตให้กระท�ำได้ในระดับนี้ ซึ่งโดยทั่วไปได้แก่
การตรวจสภาพ การท�ำความสะอาด การหล่อลื่น การปรับ (adjust) ตามความจ�ำเป็น และการเปลี่ยนชิ้นส่วน
ซ่อม (อะไหล่) (spare parts) เล็ก ๆ น้อย ๆ
ผู้ใช้ (Operator) ซึ่งเป็นผู้ที่เบิกอุปกรณ์ไปใช้งานจะรับผิดชอบการซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน ด้วยการ
ตรวจสภาพ ท�ำความสะอาด และตรวจสอบ ถ้าพบความผิดปกติหรือการช�ำรุดเกินกว่าทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ด�ำเนินการ
ได้เอง จะต้องมอบอุปกรณ์ชิ้นนั้นให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วยด�ำเนินการและรายงานความผิดปกติหรือ
การช�ำรุดที่ตนตรวจพบให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วยทราบ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย (Unit’s Maintenance Personnel) จะรับผิดชอบขั้นการซ่อม
บ�ำรุงที่สูงกว่าผู้ใช้ ทั้งด้านการซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกันและการซ่อมบ�ำรุงเชิงแก้ไข อาทิ การตรวจสอบ การทดสอบ
การบริการ และการซ่อมแก้ ตามที่ระเบียบปฏิบัติหรือคู่มือการซ่อมบ�ำรุงก�ำหนด โดยใช้เครื่องมือซ่อม (tools)
และชิ้นส่วนซ่อมที่หน่วยได้รับอนุมัติให้มีไว้
หากเกินความสามารถที่หน่วยใช้จะท�ำการซ่อมบ�ำรุงได้ หน่วยใช้จะส่งอุปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้หรือ
ทีไ่ ด้กำ� หนดว่าจะต้องรับการบริการตามระยะเวลาหรือเกณฑ์การใช้งาน ไปให้หน่วยซ่อมบ�ำรุงทีม่ ขี ดี ความสามารถ
สูงกว่าอีกหนึ่งระดับ เช่น หน่วยซ่อมบ�ำรุงระดับจังหวัด เป็นผู้ด�ำเนินการให้ อย่างไรก็ตามหน่วยราชการอาจวาง
ระเบียบปฏิบัติอนุญาตให้หน่วยใช้หรือหน่วยซ่อมบ�ำรุงสามารถว่าจ้างช่างภายนอกหน่วยงานหรือบริษัทตัวแทน
จ�ำหน่ายอุปกรณ์นั้นด�ำเนินการซ่อมหรือให้บริการ

ความรับผิดชอบของหน่วยใช้ในการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน
การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตนในระดับหน่วยใช้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากร
ทุกระดับในหน่วยนั้น เพื่อให้ทรัพย์สินของทางราชการในความรับผิดชอบอยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกเมื่อ ตั้งแต่
การเก็บรักษา การใช้งาน การดูแลรักษา จนกระทั่งถึงการซ่อมบ�ำรุง ความรับผิดชอบเชิงปฏิบัติ (operational
responsibilities) เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีค่ ลังพัสดุ (รับผิดชอบการเก็บรักษาและแจกจ่าย) เจ้าหน้าที่
ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วยและผู้ใช้ โดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานนั้นรับผิดชอบในระดับผู้บริหาร
(executive responsibility) ซึ่งเป็นความรับผิดชอบทั้งปวงต่ออุปกรณ์ของหน่วย การดูแลรักษาในระดับ
หน่วยใช้จะต้องใช้ทั้งการซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกันและการซ่อมบ�ำรุงเชิงแก้ไข
กิจกรรมการซ่อมบ�ำรุงเชิงป้องกัน ส่วนใหญ่เป็นการตรวจสภาพและการตรวจสอบ การตรวจสภาพ
เน้นที่การตรวจความสะอาด การตรวจความครบถ้วนของชิ้นส่วน และการตรวจหาการช� ำรุดของชิ้นส่วน
การตรวจสอบเป็นการตรวจว่าอุปกรณ์ท�ำงานเป็นปกติหรือไม่ นอกจากนี้อาจเป็นการบริการเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น
หล่อลื่น เปลี่ยนหรือประจุแบตเตอรี่ เป็นต้น
กิจกรรมการซ่อมบ�ำรุงเชิงแก้ไข เป็นการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ท�ำได้โดยง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
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การดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตนในระดับหน่วยใช้
1. อุปกรณ์ป้องกันนัยน์ตาและใบหน้า
1.1 แว่นตาปิดข้าง (แว่นครอบตา)
		 ผู้ใช้:
			 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ โดยตรวจความสะอาด ถ้าสกปรกหรือมีรอยนิว้ มือทีเ่ ลนส์
ให้ใช้ผา้ นุม่ เช็ดให้สะอาด หรือท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ยาล้างกระจกหรือน�ำ้ ยาล้างจานแล้วเช็ดแห้งด้วยผ้านุม่ ตรวจ
หารอยขีดข่วนที่เลนส์และรอยแตกร้าวที่เลนส์และตัวแว่น ถ้าเลนส์มีรอยขีดข่วนมากจนเป็นอุปสรรคต่อการมอง
เห็นหรือแตกร้าวให้เบิกแว่นตาปิดข้างอันใหม่เปลี่ยนทดแทน ตรวจสภาพสายรัดศีรษะว่าใช้การได้ดีหรือไม่ ถ้าใช้
การไม่ได้ให้เจ้าหน้าทีซ่ อ่ มบ�ำรุงประจ�ำหน่วยเปลีย่ นสายรัดเส้นใหม่หรือเบิกแว่นตาปิดข้างอันใหม่เปลีย่ นทดแทน
			 2) ระหว่างการใช้งาน ถ้ามีของเหลวกระเด็นใส่เลนส์ ให้ใช้กระดาษเช็ดปาก (ทิชชู่) ซับ
และเช็ดให้สะอาดโดยไม่ต้องถอดแว่น
			 3) ภายหลังการใช้งาน ใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดให้ทั่วหรือแช่ในน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค แล้วล้าง
ด้วยน�้ำสบูห่ รือน�้ำยาล้างจาน ล้างน�้ำสะอาดให้หมดสบู่ ผึง่ ให้แห้งและเช็ดให้หมดคราบด้วยผ้าทีไ่ ม่มขี น (lint free
cloth) หรือผ้าเช็ดแว่นตา
		 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย: เปลี่ยนสายรัดศีรษะเมื่อช�ำรุด
		 เจ้าหน้าทีค่ ลังพัสดุ เมือ่ รับแว่นตาปิดข้างคืนจากผูใ้ ช้ภายหลังการใช้งาน ตรวจสภาพว่าสะอาด
ไม่ช�ำรุด และชิ้นส่วนไม่ขาดหาย

1.2 กระบังป้องกันใบหน้า (ชนิดน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้)
		 ผู้ใช้:
			 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ โดยตรวจความสะอาด ถ้าสกปรกหรือมีรอยนิ้วมือที่
กระบัง ใช้ผา้ นุม่ เช็ดให้สะอาด หรือท�ำความสะอาดด้วยน�ำ้ ยาล้างกระจกหรือน�ำ้ ยาล้างจานแล้วเช็ดแห้งด้วยผ้านุม่
ตรวจหารอยขีดข่วนและรอยแตกร้าว ถ้ามีรอยขีดข่วนมากจนเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นหรือมีรอยแตกร้าวให้
เบิกอันใหม่เปลี่ยนทดแทน ถ้ามีสายรัดศีรษะที่เป็นวัสดุยืดหดได้ ตรวจดูว่าใช้การได้ดีหรือไม่ ถ้าใช้การไม่ได้ให้
เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วยเปลี่ยนสายรัดเส้นใหม่หรือเบิกกระบังป้องกันใบหน้าอันใหม่เปลี่ยนทดแทน
			 2) ระหว่างการใช้งาน ถ้ามีของเหลวกระเด็นใส่กระบังจนเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น
ให้ใช้กระดาษเช็ดปาก (ทิชชู่) ซับและเช็ดให้สะอาด
			 3) ภายหลังการใช้งาน ใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดให้ทั่ว แล้วล้างด้วยน�้ำสบู่ ล้างน�้ำสะอาดให้
หมดสบู่ ผึ่งให้แห้งและเช็ดให้หมดคราบด้วยผ้าที่ไม่มีขนหรือผ้าเช็ดแว่นตา
		 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย: เปลี่ยนสายรัดศีรษะเมื่อช�ำรุด
		 เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ: เมื่อรับกระบังป้องกันใบหน้าคืนจากผู้ใช้ภายหลังการใช้งาน ตรวจสภาพ
ว่าสะอาด ไม่ช�ำรุด และชิ้นส่วนไม่ขาดหาย
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_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________

2. อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ
2.1 ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก (“หน้ากากอนามัย”) แบบใช้แล้วทิง้ (ท�ำด้วยวัสดุสงั เคราะห์
เทียมผ้า)
		 ผู้ใช้:
			 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ ว่าเป็นของใหม่ยงั ไม่ผา่ นการใช้งาน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่มี
รอยฉีกขาด สายรัดครบถ้วน ถ้าเป็นชนิดมีแถบโลหะอ่อน ตรวจดูว่าติดแน่นกับแถบผ้า ถ้าตรวจพบว่าผ้าคาดปิด
จมูกปิดปากมีความไม่สมบูรณ์ให้เปลี่ยนชิ้นใหม่
			 2) ภายหลังการใช้งาน ให้ทิ้งในถังหรือถุงที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ ถ้าเป็น
ถุงขยะให้รัดปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี

2.2 ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก (“หน้ากากอนามัย”) แบบน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ (ท�ำด้วยผ้า)
		 ผู้ใช้:
			 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ ว่าเป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือซักสะอาดแล้ว
มีสภาพสมบูรณ์ ไม่มรี อยฉีกขาด สายรัดครบถ้วน ถ้าตรวจพบว่าผ้าคาดปิดจมูกปิดปากมีความไม่สมบูรณ์ให้เปลีย่ น
ชิ้นใหม่
			 2) ภายหลังการใช้งาน ให้น�ำไปซักหลังการใช้งานในแต่ละวัน ถ้ายังไม่ซักทันทีให้ใส่
ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทรอน�ำไปซัก

2.3 หน้ากากพร้อมเครื่องกรองอากาศ (บทที่ 1 ข้อ 2.1.3)
		 ผู้ใช้:
			 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจดูว่าส่วนประกอบมีจ�ำนวนครบถ้วนและประกอบเข้าด้วยกัน
อย่างถูกต้อง
				 - ตัวหน้ากาก และครอบจมูก (มีเฉพาะหน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้า) ตรวจความ
สะอาด ถ้าเปรอะเปื้อนให้ท�ำความสะอาดก่อนสวม เช่น ใช้ผ้าแห้งเช็ด ใช้ผ้าชุบน�้ำสบู่หรือน�้ำยาล้างจาน บีบให้
หมาด เช็ดถูคราบสกปรก เช็ดด้วยผ้าชุบน�้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง ตรวจสภาพเนื้อยางหรือพลาสติกว่าวัสดุไม่
เสื่อมสภาพ ไม่มีรอยฉีกขาดหรือแตกร้าว ถ้าพบว่าเสื่อมสภาพหรือช�ำรุดให้งดใช้งาน
				 - สายรัดศีรษะ ตรวจว่ามีครบทุกเส้น ถ้าขาดหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำ
หน่วยขอเปลี่ยนใหม่ ตรวจความสะอาด ว่าไม่มีราขึ้นหรือมีคราบเหงื่อ ถ้ามีให้ถอดออกไปท�ำความสะอาดในน�้ำ
ผงซักฟอก ตรวจสภาพการยืดหดตัวของสายว่ายังดีอยูห่ รือไม่ ตรวจการฉีกขาด ตรวจห่วงเลือ่ น (buckle) ส�ำหรับ
การจัดปรับสายว่าไม่ช�ำรุด ผุกร่อน หรือสูญหาย
				 - ช่องมอง (มีเฉพาะหน้ากากแบบครอบเต็มใบหน้า) ตรวจสภาพทั่วไป ว่ามีรอยนิ้ว
มือหรือคราบสกปรกติดอยู่ที่เลนส์หรือไม่ ถ้ามีให้ท�ำความสะอาดเช่นเดียวกับตัวหน้ากาก ดูว่าเลนส์มีรอยขูดขีด
หรือเนื้อพลาสติกเปลี่ยนสีคล�้ำลงเนื่องจากอายุการใช้งานจนเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นหรือไม่ มีรอยแตกร้าว
หรือไม่ เลนส์ยึดติดแน่นกับตัวหน้ากากหรือไม่ มีรอยรั่วที่ขอบหรือที่กรอบหรือไม่ ถ้ามีอุปสรรคต่อการมองเห็น
ค่อนข้างมากหรือมีรอยรั่วให้งดใช้งาน

70

_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________
				 - อุปกรณ์ถ่ายทอดเสียง ทดสอบการใช้งานว่าเมื่อผู้สวมพูดแล้วสามารถถ่ายทอด
เสียงให้ผู้อื่นได้ยิน เปิดฝาครอบ (ถ้าท�ำไว้ให้เปิดได้) ตรวจชิ้นส่วนย่อยว่าประกอบถูกต้องและไม่ช�ำรุดหรือเสื่อม
สภาพ โดยเฉพาะลิ้นทางออก เมื่อเปิดฝาครอบเครื่องถ่ายทอดเสียงออกจะเห็นว่าติดอยู่ด้านหน้า (ขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบของผู้ผลิต) แผ่นลิ้นทางออกต้องอ่อนนุ่ม แปะแนบสนิทกับช่องทางลมหายใจออก ไม่กรอบหรือเหนียว
หนืดเพราะหมดอายุการใช้งาน ให้เบิกชิ้นใหม่มาเปลี่ยนทดแทนหรือให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบ� ำรุงประจ�ำหน่วยเปลี่ยน
ให้ถ้าพบว่าใช้การไม่ได้
				 - ลิน้ ทางเข้า ตรวจดูวา่ ลิน้ ทางออกไม่ขาดหายไป มีครบตามจ�ำนวนทีค่ วรมี (ชิน้ เดียว
หรือสองชิ้น) แผ่นลิ้นไม่กระดกหรืองอ กรอบ ติดแน่นกับที่รองรับ ถ้าเป็นเช่นนี้ให้เปลี่ยนชิ้นใหม่ ถ้าตรวจพบฝุ่น
ผงที่อาจท�ำให้แผ่นลิ้นปิดได้ไม่แนบสนิท ให้ก�ำจัดให้หมดด้วยการเป่าลม เคาะ หรือใช้แปรงขนอ่อนปัด
				 - เครื่องกรองอากาศ ตรวจหาการช�ำรุดทางกล เช่น รอยฉีกขาด บุบ ผุกร่อน หรือ
แตก ตรวจหาร่องรอยว่าเคยเปียกน�้ำหรือของเหลวมาแล้ว เช่น มีคราบน�้ำหรือมีราขึ้น ถ้าพบการช�ำรุดหรือเคย
เปียกมาแล้วให้เปลี่ยนเครื่องกรองอากาศชิ้นใหม่ ตรวจดูว่าสามารถประกอบเข้ากับตัวหน้ากากได้และยึดติดได้
มัน่ คงไม่หลวมคลอน ทดลองสวมหน้ากากแล้วสูดหายใจเข้า-ออก หากต้องออกแรงสูดหายใจมากผิดธรรมดาแสดง
ว่าวัสดุกรองมีการอุดตัน ให้เปลี่ยนเครื่องกรองอากาศชิ้นใหม่

ภาพที่ 134 แผ่นเครื่องกรองอากาศเมื่อถอดออกจากตัวหน้ากาก
			 2) ภายหลังการใช้งาน ตรวจดูวา่ มีชนิ้ ส่วนช�ำรุดหรือสูญหายหรือไม่ ถ้าตรวจพบให้รายงาน
เจ้าหน้าทีซ่ อ่ มบ�ำรุงประจ�ำหน่วยเมือ่ ส่งคืนหน้ากาก ถ้าผ่านการปฏิบตั งิ านในบรรยากาศทีม่ เี ชือ้ โรคร้ายแรงให้ถอด
เครื่องกรองอากาศออก แช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 5-6% (เป็นความเข้มข้นโดยประมาณ
ของน�้ำยาฟอกผ้าขาวที่วางจ�ำหน่ายในชื่อทางการค้า “คลอรอกซ์” “ไฮยีน” และ “ไฮเตอร์”) เป็นเวลานาน
ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที เพือ่ ท�ำให้ปลอดเชือ้ (disinfect) หลังจากนัน้ จึงท�ำลายโดยการเผาในเตาเผาขยะหรือฝังดินลึก
ฆ่าเชื้อที่ตัวหน้ากากโดยจุ่มในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 0.5 - 1% (น�้ำยาฟอกผ้าขาว 1 ส่วน ผสม
น�้ำ 4 ส่วน) เป็นเวลานาน 2-5 นาที แล้วตามด้วยน�้ำสะอาด เสร็จแล้วท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาล้างจาน ขัดถูด้วย
แปรงขนนิม่ ช�ำระล้างน�ำ้ ยาล้างจานให้หมดด้วยน�้ำสะอาด ผึง่ ให้แห้งแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาด กรณีทใี่ ช้หน้ากาก
ในการฝึกหรือไม่ได้สวมปฏิบตั งิ านในบรรยากาศทีม่ เี ชือ้ โรคร้ายแรง ให้ขา้ มขัน้ ตอนการฆ่าเชือ้ ท�ำความสะอาดด้วย
น�้ำยาล้างจานและน�้ำสะอาดเท่านั้น ขัดถูด้วยแปรงขนนิ่มในระหว่างการท�ำความสะอาด ส่วนเครื่องกรองอากาศ
สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ในครัง้ ต่อไป โดยเก็บในทีท่ ปี่ อ้ งกันฝุน่ ละอองได้ ห่างไกลจากไอสารเคมี และไม่ถกู แสงแดด
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_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________
		 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย: ภายหลังการใช้งานเปลี่ยนลิ้นทางเข้าและลิ้นทางออกที่
ช�ำรุด เปลี่ยนสายรัดศีรษะที่ช�ำรุด เปลี่ยนเครื่องกรองอากาศที่ช�ำรุด และเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่นที่ช�ำรุดหรือสูญหาย
ตามชิ้นส่วนซ่อมที่ได้รับอนุมัติให้มีไว้ใช้
		 เจ้าหน้าทีค่ ลังพัสดุ: เมือ่ รับหน้ากากคืนจากผูใ้ ช้ ตรวจสภาพว่าสะอาดและผ่านการฆ่าเชือ้ แล้ว
ในกรณีที่สวมในบรรยากาศที่มีเชื้อโรค ไม่ช�ำรุด ไม่มีชิ้นส่วนขาดหาย และประกอบชิ้นส่วนอย่างถูกต้อง

อายุการใช้งานและการเก็บรักษาเครื่องกรองอากาศ
เป็นวัสดุสิ้นเปลืองมีอายุการใช้งานจ�ำกัด
เครื่องกรองอากาศของหน้ากากป้องกันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่หน่วยใช้จะต้องจัดหาสะสม
เตรียมไว้สำ� หรับให้ผใู้ ช้เปลีย่ นใหม่เมือ่ หมดอายุการใช้งานหรือช�ำรุด และจะต้องเก็บรักษาและดูแล
ให้ถูกวิธี การใช้เครื่องกรองอากาศที่หมดสภาพการใช้งานแล้วอาจท�ำให้ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต
เครื่องกรองอากาศมีอายุการใช้งานจ�ำกัด และจะต้องงดใช้งานเมื่อ
1) เกิดการช�ำรุดทางกลของแผ่น ตลับ หรือกระป๋อง ซึ่งเป็นการช�ำรุดภายนอกที่สามารถ
ตรวจพบได้ด้วยสายตา ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือ
2) วัสดุกรองหมดอายุการใช้งาน ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยสายตา
วัสดุกรองซึง่ บรรจุอยูภ่ ายในแผ่นกรอง ตลับเครือ่ งกรอง หรือกระป๋องเครือ่ งกรอง ประกอบ
ด้วยกระดาษกรองและถ่านกัมมันต์ (รายละเอียดดูข้อ 2.1 ของบทที่ 1) กระดาษกรองท�ำหน้าที่
กรองอนุภาคต่าง ๆ รวมถึงจุลชีพ ทั้งที่เป็นเซลล์และสปอร์ ซึ่งเป็นกลไกการกรองทางกล และเป็น
ขีดความสามารถในการกรองที่จำ� เป็นส�ำหรับงานด้านสาธารณสุขที่ต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อ ส่วน
ถ่านกัมมันต์ทำ� หน้าที่กรองกลิ่น ก๊าซ และไอสารเคมี โดยการดูดซับ (adsorb) ซึ่งเป็นขีดความ
สามารถในการกรองทีจ่ ำ� เป็นเมือ่ ต้องสวมหน้ากากปฏิบตั งิ านท่ามกลางบรรยากาศทีม่ สี ารเคมีทเี่ ป็น
อันตรายต่อระบบหายใจหรืออวัยวะของทางเดินลมหายใจ
การเสื่อมสภาพของวัสดุกรองและอายุการเก็บรักษาเมื่อยังไม่น�ำออกจากภาชนะบรรจุ
กระดาษกรองจะเสื่อมสภาพการใช้งานลงตามระยะเวลาการใช้งานที่มากขึ้น โดยมีสาเหตุ
หลักจากสภาพบรรยากาศที่ใช้งาน ว่ามีฝุ่นผงมากหรือไม่ การเสื่อมสภาพเช่นนี้เกิดจากการอุดตัน
ท�ำให้การหายใจเข้าฝืด
ถ่านกัมมันต์ที่สัมผัสกับความชื้นในบรรยากาศจะสูญเสียประสิทธิภาพการกรองสารเคมี
ลงอย่างช้า ๆ และจะเสื่อมประสิทธิภาพลงอย่างรวดเร็วเมื่อสัมผัสกับสารเคมี ดังนั้น ทันทีที่นำ�
เครื่องกรองอากาศออกจากภาชนะบรรจุของผู้ผลิต ซึ่งปิดผนึกมาเป็นอย่างดี (สุญญากาศ) เครื่อง
กรองอากาศจะเริ่มสูญเสียประสิทธิภาพการกรองสารเคมีลงเนื่องจากถ่านกัมมันต์สัมผัสกับ
ความชื้นในบรรยากาศ แต่ไม่มีผลต่อการกรองอนุภาค รวมถึงจุลชีพ
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หากยังไม่น�ำออกจากภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกของผู้ผลิตโดยทั่วไปเครื่องกรองอากาศจะ
ด�ำรงสภาพการใช้งานได้นาน 10 ปีนบั จากวันผลิต ทัง้ นี้ เพือ่ ความแน่ใจ จะต้องตรวจสอบกับบริษทั
ตัวแทนจ�ำหน่ายหรือผู้ผลิตว่ามีระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานเท่าใด และก่อนใช้งานเครื่องกรอง
อากาศที่เก็บรักษาไว้ผู้ใช้จะต้องตรวจดูเดือนและปีที่ผลิตบนภาชนะบรรจุเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า
เครื่องกรองอากาศยังไม่หมดอายุการเก็บรักษา (shelf life)
อายุการใช้งานเครื่องกรองอากาศและก�ำหนดการเปลี่ยนหลังการใช้งาน
ในสภาพอากาศร้อนชืน้ อย่างประเทศไทย เครือ่ งกรองอากาศจะด�ำรงประสิทธิภาพการกรอง
สารเคมีอยูไ่ ด้นานประมาณ 2 ถึง 3 เดือน นับตัง้ แต่นำ� ออกจากภาชนะบรรจุทปี่ ดิ ผนึกของผูผ้ ลิต
เครือ่ งกรองอากาศด�ำรงขีดความสามารถในการกรองจุลชีพได้เป็นเวลานานแทบไม่มกี �ำหนด
หลังน�ำออกจากภาชนะบรรจุของผู้ผลิต ตราบที่ไม่มีความช�ำรุดทางกลหรือกระดาษกรองช�ำรุด
หรืออุดตัน แต่เมื่อน�ำไปใช้ในบรรยากาศที่มีจุลชีพก่อโรคแล้วไม่ควรน�ำไปใช้อีก ให้เปลี่ยนเครื่อง
กรองอากาศชิ้นใหม่ และถ้าเป็นหน้ากากป้องกันที่ใช้เครื่องกรองอากาศคู่ ให้เปลี่ยนใหม่ทั้งคู่
ในการเลือกซือ้ หรือเลือกใช้เครือ่ งกรองอากาศเพือ่ วัตถุประสงค์ในการกรองสารเคมีอนั ตราย
ให้เลือกประสิทธิภาพให้ตรงตามต้องการ เช่น กรองสารเคมีพิษทางอุตสาหกรรม กรองไอน�้ำกรด
กรองละอองและไอของสี กรองสารที่ใช้ในการสงครามเคมี (เครื่องกรองทางทหาร) ฯลฯ มิฉะนั้น
อาจจะได้รบั อันตรายถึงแก่ชวี ติ ถ้าเครือ่ งกรองไม่สามารถให้การป้องกันได้ตามต้องการ ประสิทธิภาพ
การกรองสารเคมีจะด�ำรงอยู่ได้นานไม่เกิน 3 เดือนนับแต่น�ำออกจากภาชนะบรรจุของผู้ผลิต
ดังกล่าวข้างต้น และเมือ่ น�ำไปใช้ในบรรยากาศทีม่ สี ารเคมีอนั ตรายแล้วไม่ควรน�ำไปใช้อกี ให้เปลีย่ น
เครื่องกรองอากาศชิ้นใหม่ และถ้าเป็นหน้ากากป้องกันที่ใช้เครื่องกรองอากาศคู่ ให้เปลี่ยนใหม่
ทั้งคู่
เมื่อวัสดุกรองเปียกน�้ำหรือของเหลว ให้ถือว่าเครื่องกรองอากาศนั้นหมดสภาพการใช้งาน
ต้องเปลี่ยนใหม่ ห้ามน�ำเครื่องกรองอากาศไปจุ่มน�้ำหรือของเหลวอื่น และต้องระมัดระวังไม่ให้
ละอองหรือหยดน�้ำฝนกระเด็นเข้าไปเปียกวัสดุกรอง
สรุปว่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องกรองอากาศเมื่อใด
1. เมื่อตรวจพบการช�ำรุดทางกลหรือร่องรอยว่าเคยเปียกน�้ำหรือของเหลวมาแล้ว
2. เมื่อสวมหน้ากากแล้วหายใจเข้าฝืด เนื่องจากการอุดตันของเครื่องกรองอากาศ
3. เมื่อน�ำออกจากภาชนะบรรจุของผู้ผลิตนานเกิน 3 เดือนแล้ว และจะต้องสวมหน้ากาก
เข้าไปในบรรยากาศที่มีสารเคมีอันตราย
4. ทุกครั้งหลังการใช้งานในบรรยากาศที่มีจุลชีพก่อโรคหรือสารเคมีอันตราย
5. เมื่อผู้ผลิตระบุว่าเป็นเครื่องกรองอากาศชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
เป็นเวลานาน

การดูแลรักษาตามวาระ ตรวจสภาพหน้ากากและเครือ่ งกรองอากาศทุกเดือนถ้าไม่ได้น�ำออกใช้งาน
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2.4 เครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้แบบถุงคลุมศีรษะ (บทที่ 1 ข้อ 2.1.4)
		 ผู้ใช้:
			 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจดูว่าส่วนประกอบมีจ�ำนวนครบถ้วน และสามารถประกอบเข้า
ด้วยกันได้อย่างถูกต้องภายหลังการตรวจสภาพชิ้นส่วนแต่ละชิ้นแล้วดังต่อไปนี้
				
ถุงคลุมศีรษะ ตรวจความสะอาดทั้งด้านนอกและด้านใน ถ้าเปรอะเปื้อนให้ท�ำ
ความสะอาดก่อนสวม เช่น ใช้ผา้ แห้งเช็ด ใช้ผา้ ชุบน�้ำสบูห่ รือน�ำ้ ยาล้างจานเจือจาง บีบให้หมาด เช็ดถูคราบสกปรก
เช็ดด้วยผ้าชุบน�้ำสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง ตรวจสภาพเนื้อผ้าว่าไม่เสื่อมสภาพ ไม่ขาดเป็นรู (ยกขึ้นส่องแดด) หรือ
มีรอยฉีกขาด ถ้าพบว่าเสื่อมสภาพหรือช�ำรุดให้งดใช้งาน
- ข้อต่อของช่องอากาศเข้าที่อยู่ด้านหลังของถุงคลุมศีรษะ ตรวจความสะอาด
ถ้าสกปรกให้เช็ดด้วยผ้าหมาดหรือผ้าชุบน�้ำยาล้างจานเจือจาง ตามด้วยผ้าชุบ
น�้ำสะอาด ตรวจหารอยแตกร้าวหรือบิ่น ถ้าตรวจพบให้นำ� ส่งเจ้าหน้าที่ซ่อม
บ�ำรุงประจ�ำหน่วย และใช้ถุงคลุมศีรษะชิ้นใหม่
- ช่องมอง ตรวจดูว่ามีรอยนิ้วมือหรือคราบสกปรกติดอยู่ที่เลนส์หรือไม่ ถ้ามี
ให้ท�ำความสะอาดเช่นเดียวกับถุงคลุมศีรษะ ดูว่าเลนส์มีรอยขูดขีดหรือเนื้อ
พลาสติกเปลี่ยนสีคล�้ำลงเนื่องจากอายุการใช้งานจนเป็นอุปสรรคต่อการมอง
เห็นหรือไม่ มีรอยแตกร้าวหรือไม่ เลนส์ยึดติดแน่นกับถุงคลุมศีรษะหรือไม่
มีรอยรั่วที่ขอบหรือที่กรอบหรือไม่ ถ้ามีอุปสรรคต่อการมองเห็นค่อนข้างมาก
หรือมีรอยรั่วให้งดใช้งาน
				
ชุดเครื่องกรองอากาศ ตรวจความสะอาด ถ้าภายนอกสกปรกให้ใช้ผ้าแห้งเช็ด
หรือใช้ผ้าชุบน�้ำยาล้างจานเจือจาง บีบให้หมาด เช็ดถูคราบสกปรกให้หมด ตามด้วยผ้าชุบน�้ ำสะอาดหมาด ๆ
แล้วเช็ดให้แห้ง ตรวจหาการแตกร้าวที่เรือนมอเตอร์ ถ้าพบให้งดใช้งาน น�ำส่งเจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย
แล้วเบิกชุดเครื่องกรองอากาศชุดใหม่มาใช้แทน
- เครื่องกรองอากาศ ตรวจดูเครื่องหมายว่าเป็นชนิดที่เหมาะสมส�ำหรับการใช้
งาน ตรวจหาการช�ำรุดทางกลและร่องรอยการเปียกน�้ำ ถ้าพบให้เปลี่ยนใหม่
อายุการใช้งานและการเปลี่ยนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกรอบ
ข้างต้น
- แบตเตอรี่ ตรวจดูว่าเป็นชนิดที่เหมาะสมส�ำหรับการใช้งาน และมีประจุไฟฟ้า
เพียงพอต่อการใช้งาน ถ้ามีน้อยจะต้องประจุไฟก่อนใช้งาน
- ท่ออากาศ ตรวจหารอยฉีกขาด และตรวจหาการช�ำรุดของทีป่ ลายทัง้ สองของ
ท่อ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ต่อกับถุงคลุมศีรษะและเรือนมอเตอร์เป่าอากาศ
- เข็มขัด ตรวจดูว่าไม่ช�ำรุดและสามารถคาดได้
- ใส่แบตเตอรีแ่ ละเครือ่ งกรองอากาศเข้ากับเรือนมอเตอร์เป่าอากาศแล้วทดสอบ
อัตราการไหลของอากาศด้วยอุปกรณ์วดั อัตราการไหลของอากาศ ถ้าอัตราการ

•

•
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ไหลน้อยกว่าเกณฑ์ให้หาสาเหตุ (อาจเป็นเพราะวัสดุกรองอุดตัน) และแก้ไขให้
เรียบร้อยตามวิธีการที่ผู้ผลิตก�ำหนดในเอกสารคู่มือการใช้งาน ถ้าไม่สามารถ
แก้ไขได้ให้งดใช้งานชุดเครือ่ งกรองอากาศ เมือ่ ทดสอบอัตราการไหลของอากาศ
ผ่านแล้วให้ทดสอบระบบเตือนภัย ถ้าระบบเตือนภัยไม่ท�ำงาน ให้หาสาเหตุ
และแก้ไขให้เรียบร้อยตามวิธีการที่ผู้ผลิตก�ำหนดในเอกสารคู่มือการใช้งาน
ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้งดใช้งานชุดเครื่องกรองอากาศ
			 2) ระหว่างการใช้งาน ถ้ามีของเหลวกระเด็นใส่ช่องมองจนเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น
ให้ใช้กระดาษเช็ดปาก (ทิชชู)่ ซับและเช็ดให้สะอาด ถ้าอากาศในถุงคลุมศีรษะไหลน้อยลงหรือหยุดไหล หรือหายใจ
ไม่สะดวก หรือได้กลิน่ สารเคมี หรือเกิดการระคายเคืองนัยน์ตาและทางเดินลมหายใจ ให้ออกไปยังพืน้ ทีป่ ลอดภัย
ทันที
			 3) ภายหลังการใช้งาน ถ้าผ่านการปฏิบตั งิ านในบรรยากาศทีม่ เี ชือ้ โรคร้ายแรงให้ถอดตลับ
เครือ่ งกรองอากาศออก แช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 5 - 6% (เป็นความเข้มข้นโดยประมาณของ
น�้ำยาฟอกผ้าขาวที่วางจ�ำหน่ายในชื่อทางการค้า “คลอรอกซ์” “ไฮยีน” หรือ “ไฮเตอร์”) เป็นเวลานานไม่น้อย
กว่า 15 นาที เพื่อท�ำให้ปลอดเชื้อ (disinfect) หลังจากนั้นจึงท�ำลายโดยการเผาในเตาเผาขยะหรือฝังดินลึก
ฆ่าเชื้อที่ถุงคลุมศีรษะและด้านนอกของชุดเครื่องกรองอากาศโดยใช้ผ้าชุบสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์
เข้มข้น 0.5 - 1% (น�้ำยาฟอกผ้าขาว 1 ส่วน ผสมน�้ำ 4 ส่วน) เช็ดถู แล้วเช็ดด้วยผ้าชุบน�้ำยาล้างจานเจือจาง
หมาด ๆ ตามด้วยผ้าชุบน�้ำสะอาดหมาด ๆ ผึ่งให้แห้งแล้วเช็ดด้วยผ้าแห้งสะอาด กรณีที่ใช้ในการฝึกหรือไม่ได้
สวมปฏิบัติงานในบรรยากาศที่มีเชื้อโรคร้ายแรง ให้ข้ามขั้นตอนการฆ่าเชื้อ เช็ดท�ำความสะอาดด้วยน�้ำยาล้างจาน
เจือจางและน�้ำสะอาดเท่านั้น ส่วนตลับเครื่องกรองอากาศสามารถเก็บไว้ใช้งานได้ในครั้งต่อไป โดยเก็บในที่ที่
ป้องกันฝุ่นละอองได้ ห่างไกลจากไอสารเคมี และไม่ถูกแสงแดด
		 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย:
			 1) ก่อนการใช้งาน ประจุแบตเตอรี่ให้เต็ม ทดสอบการท�ำงานของมอเตอร์เป่าอากาศ
ทดสอบอัตราการไหลของอากาศ ทดสอบระบบเตือนภัย และตรวจดูว่าชิ้นส่วนต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกันได้
เรียบร้อยดี
			 2) การซ่อม เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ช�ำรุดหรือสูญหายตามชิ้นส่วนซ่อมที่ได้รับอนุมัติให้มีไว้ใช้
เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อระยะเวลาที่สามารถเก็บประจุไฟฟ้าสั้นจนกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติงาน
		 เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ:
			 1) ภายหลังการใช้งาน เมื่อรับชุดเครื่องกรองอากาศที่จัดส่งอากาศให้แบบถุงคลุมศีรษะ
คืนจากผู้ใช้ ตรวจสภาพว่าสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อแล้วในกรณีที่สวมในบรรยากาศที่มีเชื้อโรค ไม่ช�ำรุด ไม่มี
ชิ้นส่วนขาดหาย ประกอบชิ้นส่วนอย่างถูกต้องและท�ำงานได้ถูกต้อง
			 2) การดูแลรักษาตามวาระ ตรวจสภาพทุกเดือนถ้าไม่ได้น�ำออกใช้งานเป็นเวลานาน
ปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศก่อนการใช้งานครั้งแรก และต่อไปเดือนละครั้ง

75

_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________

3. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
3.1 เสื้อผ้าป้องกัน
		 3.1.1 เนื้อผ้าป้องกันอนุภาคได้เท่านั้น (ท�ำด้วยวัสดุสังเคราะห์ผลิตโดยไม่ใช้การทอ เนื้อผ้า
นิ่มและบาง คล้ายเยื่อกระดาษ) ใช้แล้วทิ้ง
				 ผู้ใช้:
					 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ ว่าเป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน เนื้อผ้าไม่มี
รอยฉีกขาด มีซิปติดเรียบร้อยที่รอยผ่าและใช้งานได้ ถ้าตรวจพบความบกพร่องให้เปลี่ยนชุดใหม่
					 2) ภายหลังการใช้งาน ให้ทิ้งในถังหรือถุงที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ ถ้า
เป็นถุงขยะให้รัดปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
		 3.1.2 เนือ้ ผ้าป้องกันไม่ให้ของเหลวทีก่ ระเด็นหรือสาดใส่ซมึ ผ่านได้ (ท�ำด้วยวัสดุสงั เคราะห์
โดยทั่วไปเคลือบสารป้องกันของเหลวซึมผ่านที่ด้านนอก) ใช้แล้วทิ้ง
				 ผู้ใช้:
					 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ ว่าเป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน เนื้อผ้าไม่มีรู
หรือรอยฉีกขาด มีซิปติดเรียบร้อยที่รอยผ่าและใช้งานได้ ถ้าตรวจพบความบกพร่องให้เปลี่ยนชุดใหม่
					 2) ภายหลังการใช้งาน ให้ทิ้งในถังหรือถุงที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ ถ้า
เป็นถุงขยะให้รัดปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
		 3.1.3 เนื้อผ้าป้องกันสารเคมีซึมผ่านได้ (ท�ำด้วยวัสดุสังเคราะห์) น�ำกลับมาใช้ได้ใหม่
				 ผู้ใช้:
					 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ ว่าเป็นของใหม่หรือสะอาด เนื้อผ้าไม่มีรูหรือรอย
ฉีกขาด มีซิปติดเรียบร้อยที่รอยผ่าและใช้งานได้ ถ้าตรวจพบความบกพร่องให้เปลี่ยนชุดใหม่
					 2) ภายหลังการใช้งาน ถ้าผ่านการท�ำให้ปลอดเชื้อมาแล้วหลังออกจากพื้นที่
อันตรายด้วยการพ่นละอองยาฆ่าเชื้อที่ด้านนอกของเสื้อผ้าป้องกัน ให้น�ำไปแช่ในน�้ำอุ่นผสมน�้ำยาซักผ้าหรือผง
ซักฟอกเจือด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่ใช่สารฟอกขาวนานไม่น้อยกว่า 20 นาที ก่อนล้างด้วยน�้ำสะอาดให้หมดสาร
ซักฟอก แล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่มก่อนน�ำกลับไปใช้งาน เสื้อผ้าป้องกันที่ช�ำรุดให้ทิ้งในถังหรือถุงที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับ
ทิ้งขยะติดเชื้อ ถ้าเป็นถุงขยะให้รัดปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัดด้วยการเผาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
				 เจ้าหน้าที่ซ่อมบ�ำรุงประจ�ำหน่วย: ภายหลังการใช้งานซ่อมรอยฉีกขาดขนาดเล็กด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่ผู้ผลิตก�ำหนด ตรวจดูให้แน่ใจหลังซ่อมว่าไม่มีการรั่ว ซิปที่ช�ำรุดไม่สามารถซ่อมได้
				 เจ้าหน้าทีค่ ลังพัสดุ: เมือ่ รับเสือ้ ผ้าป้องกันคืนจากผูใ้ ช้ภายหลังการใช้งาน ให้ตรวจสภาพ
ว่าสะอาดและไม่ช�ำรุด การเก็บรักษาระยะยาวให้ใช้วิธีแขวนเก็บในที่ปลอดฝุ่นละอองแต่ไม่อบจนมีอุณหภูมิสูง
หรือแดดส่องตรง เพื่อป้องกันมิให้เนื้อผ้าเกิดการช�ำรุดจากรอยพับเป็นเวลานานหรือเสื่อมสภาพเร็วกว่าควร
เนื่องจากความร้อน
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_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________

3.2 หมวกคลุมผมใช้แล้วทิ้ง (ท�ำด้วยวัสดุสังเคราะห์คุณภาพเดียวกับเสื้อผ้าป้องกัน
อนุภาค)
		 ผู้ใช้:
				 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ ว่าเป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน เนื้อผ้าไม่มีรอยฉีก
ขาด ยางยืดรัดศีรษะอยู่ในสภาพใช้งานได้ ถ้าตรวจพบความบกพร่องให้เปลี่ยนชิ้นใหม่
				 2) ภายหลังการใช้งาน ให้ทิ้งในถังหรือถุงที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ ถ้าเป็น
ถุงขยะให้รัดปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี

4. อุปกรณ์ป้องกันมือและเท้า
4.1 ถุงมือป้องกัน
		 4.1.1 ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง (ท�ำด้วยยางธรรมชาติหรือ Latex)
				 ผู้ใช้:
					 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ ว่าเป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งาน มีขนาด
พอเหมาะกับมือผู้สวม เนื้อยางยืดหดได้ดี ไม่เปื่อยขาดง่าย ไม่กรอบ ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่มีรอยฉีกขาด
ถ้าขนาดไม่พอเหมาะหรือตรวจพบความบกพร่องให้เปลี่ยนคู่ใหม่
					 2) ภายหลังการใช้งาน ให้ทิ้งในถังหรือถุงที่จัดเตรียมไว้ส�ำหรับทิ้งขยะติดเชื้อ
ถ้าเป็นถุงขยะให้รัดปากถุงก่อนจะน�ำไปก�ำจัดอย่างถูกวิธี
		 4.1.2 ถุงมือป้องกันสารเคมี (ท�ำด้วยยางเทียม) น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
				 ผู้ใช้:
					 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ ว่าเป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือสะอาด
มีครบทั้งสองข้าง (มือข้างซ้ายและมือข้างขวา) มีขนาดพอเหมาะกับมือผู้สวม มีความยาวตามต้องการ (ยาวแค่
ข้อมือหรือเลยข้อมือ) เนื้อยางยืดหดได้ดี ไม่เปื่อยขาดง่าย ไม่กรอบ ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่มีรอยฉีกขาด
ให้เปลี่ยนคู่ใหม่ถ้าขนาดหรือความยาวไม่พอเหมาะ หรือตรวจพบความบกพร่อง
					 2) ภายหลังการใช้งาน ถ้าถุงมือไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับจุลชีพก่อโรค ให้ท�ำ
ความสะอาดด้วยน�้ำยาล้างจาน ล้างด้วยน�้ำสะอาด ผึ่งให้แห้ง อย่าผึ่งแดดหรืออบด้วยความร้อน จะท�ำให้เนื้อยาง
เสื่อมสภาพ ถ้าถุงมือสัมผัสกับจุลชีพก่อโรค ให้แช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 5 - 6% (เป็นความ
เข้มข้นโดยประมาณของน�ำ้ ยาฟอกผ้าขาวทีว่ างจ�ำหน่ายในชือ่ ทางการค้า “คลอรอกซ์” “ไฮยีน” หรือ “ไฮเตอร์”)
เป็นเวลานานไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที เพือ่ ท�ำให้ปลอดเชือ้ (disinfect) แล้วจึงล้างด้วยน�ำ้ สะอาดให้หมดสารโซเดียม
ไฮโปคลอไรท์ ผึ่งให้แห้งสนิทในที่ร่มก่อนน�ำกลับไปใช้งาน
				 เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ: เมื่อรับถุงมือป้องกันสารเคมีคืนจากผู้ใช้ภายหลังการใช้งาน
ให้ตรวจสภาพว่าสะอาดและไม่ช�ำรุด
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_________________บทที่ 8 การส่งก�ำลัง การซ่อมบ�ำรุง และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันตน_________________

4.2 รองเท้าป้องกัน
		 ผู้ใช้:
			 1) ก่อนการใช้งาน ตรวจสภาพ ว่าเป็นของใหม่ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือสะอาด มีครบ
ทั้งสองข้าง (เท้าข้างซ้ายและเท้าข้างขวา) มีขนาดพอเหมาะกับเท้าผู้สวม เนื้อรองเท้าอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีก
ขาด ให้เปลี่ยนคู่ใหม่ถ้าขนาดไม่พอเหมาะหรือตรวจพบความบกพร่อง
			 2) ภายหลังการใช้งาน ให้แช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์เข้มข้น 5 - 6% (เป็น
ความเข้มข้นโดยประมาณของน�้ำยาฟอกผ้าขาวที่วางจ�ำหน่ายในชื่อทางการค้า “คลอรอกซ์” “ไฮยีน” หรือ
“ไฮเตอร์”) เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 15 นาที เพื่อท�ำให้ปลอดเชื้อ (disinfect) แล้วจึงล้างด้วยน�้ำสะอาดให้หมด
สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ ผึ่งให้แห้งสนิทก่อนน�ำกลับไปใช้งาน
		 เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ: เมื่อรับรองเท้าป้องกันคืนจากผู้ใช้ภายหลังการใช้งาน ให้ตรวจสภาพว่า
สะอาดและไม่ช�ำรุด
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__________บทที่ 9 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ__________

บทที่ 9
การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ทปี่ ฏิบตั งิ านสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ จะต้องมีและ
ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันตนทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้มคี วามปลอดภัยในขณะปฏิบตั งิ านและไม่แพร่กระจายเชือ้ โรคไปยังบุคคล
อืน่ แล้ว ยังจะต้องจัดเตรียมวัสดุอปุ กรณ์ทจี่ �ำเป็นส�ำหรับการปฏิบตั งิ าน เช่น อุปกรณ์เก็บตัวอย่างส่งตรวจ อุปกรณ์
ส�ำหรับการบันทึกรายละเอียดของสิ่งส่งตรวจ และถุงขยะ เป็นต้น ให้พร้อมทั้งชนิดและจ�ำนวนก่อนออกปฏิบัติ
งาน ค�ำแนะน�ำต่อไปนี้อาจใช้เป็นแนวทางการจัดเตรียมอุปกรณ์ส�ำหรับปฏิบัติงาน แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมส�ำหรับหน่วยงานหรือเหตุการณ์ได้ อุปกรณ์ป้องกันตนในข้อ 1 และ 2 เป็นจ�ำนวนส�ำหรับเจ้าหน้าที่
1 นาย

1. อุปกรณ์ทตี่ อ้ งจัดเตรียมไว้สำ� หรับการรักษา ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทัว่ ไป
อุปกรณ์

ชนิด/ประเภท

จ�ำนวน

1. อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
และใบหน้า (ใช้กบั หน้ากาก
แบบครอบครึ่งใบหน้า)

แว่นครอบตา

1 ชิ้น
(เพิ่มจ�ำนวนถ้าคาดว่าจะ
เปรอะเปื้อนบ่อยครั้งใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน)

กระบังป้องกันใบหน้า

1 ชิ้น
(เพิ่มจ�ำนวนถ้าคาดว่าจะ
เปรอะเปื้อนบ่อยครั้งใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน)

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์

2. อุปกรณ์ป้องกันระบบ หน้ากากกรองอนุภาคใช้
1 ชิ้น
หายใจ
แล้วทิ้ง ประสิทธิภาพ (เพิ่มจ�ำนวนถ้าคาดว่าจะ
การกรองมาตรฐานไม่ ต้องเปลี่ยนใหม่หลายครั้ง
น้อยกว่า N95
ในการปฏิบัติงาน)
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__________บทที่ 9 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ__________
อุปกรณ์

ชนิด/ประเภท

จ�ำนวน

หน้ากากป้องกันแบบ
ครอบครึ่งใบหน้า

1 หน้า

หน้ากากป้องกันแบบ
ครอบเต็มใบหน้า

1 หน้า

เครื่องกรองอากาศแบบ
1 คู่
แผ่น
(เพิ่มจ�ำนวนถ้าคาดว่าจะ
ต้องเปลี่ยนใหม่ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน)
เครื่องกรองอากาศแบบ
1 คู่
ตลับ
(เพิ่มจ�ำนวนถ้าคาดว่าจะ
ต้องเปลี่ยนใหม่ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน)
3. อุปกรณ์ปอ้ งกันร่างกาย

เสื้อผ้าป้องกันอนุภาค
1 ชุด
(ใช้ในการสอบสวนโรค (เพิ่มจ�ำนวนถ้าคาดว่าจะ
ทั่วไป)
ต้องเปลี่ยนใหม่หลายครั้ง
ในการปฏิบัติงาน)
เสื้อคลุมเนื้อผ้ากันน�้ำได้
(ใช้ในการปฏิบัติงาน
รักษาพยาบาลในสถาน
พยาบาล)
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1 ตัว

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์

__________บทที่ 9 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ__________
อุปกรณ์

4. อุปกรณ์ป้องกันมือ

5. อุปกรณ์ป้องกันเท้า

ชนิด/ประเภท

จ�ำนวน

เสื้อผ้าป้องกันชนิดเนื้อผ้า
ป้องกันสารเคมีเหลวได้
(ใช้ในกรณีโรคติดต่อร้าย
แรงหรือไม่ทราบชนิด
หรือการก่อการร้ายด้วย
อาวุธชีวภาพ)

1 ชุด

ถุงมือยางธรรมชาติใช้
แล้วทิ้ง

อย่างน้อย 2 คู่
(เพิ่มจ�ำนวนถ้าคาดว่าจะ
ต้องเปลี่ยนใหม่หลายครั้ง
ในการปฏิบัติงาน)

ถุงมือยางเทียมป้องกัน
สารเคมี

1 คู่

รองเท้าบู๊ทป้องกันน�้ำ
(ส�ำหรับปฏิบัติงานทั่วไป)

1 คู่

รองเท้าบู๊ทป้องกันสาร
เคมี (ส�ำหรับปฏิบัติงาน
ในสถานที่มีอันตรายร่วม
เป็นสารเคมีเหลว)

1 คู่

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์
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__________บทที่ 9 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ__________

2. อุปกรณ์ทตี่ อ้ งจัดเตรียมเพิม่ ในกรณีทตี่ อ้ งเผชิญโรคติดต่อร้ายแรงหรือไม่ทราบ
ชนิด และการก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพ
อุปกรณ์

ชนิด/ประเภท

จ�ำนวน

เครือ่ งกรองอากาศทีจ่ ดั ส่ง
อากาศให้แบบคลุมศีรษะ

ถุงคลุมศีรษะ

1 ชิ้น

มอเตอร์เป่าอากาศ

1 ชุด

เครื่องกรองอากาศ หรือ
1 คู่
ตลับกรองอากาศ
(เพิ่มจ�ำนวนถ้าคาดว่าจะ
ต้องเปลี่ยนใหม่ใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน)

แบตเตอรี่ (ประจุไฟเต็ม)
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2 ก้อน

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์

__________บทที่ 9 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ__________

3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจุลชีพส่งตรวจ (Specimen Collecting Devices) ที่ต้องจัด
เตรียมไว้
อุปกรณ์เก็บตัวอย่างจุลชีพจากสิ่งแวดล้อมส่งห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์หาจุลชีพก่อโรค ได้แก่ 1) กระป๋องและกล่องส�ำหรับใส่ถุงซิปล็อคและหลอดแก้วบรรจุตัวอย่าง
2) ถุงพลาสติกซิปล็อคใช้บรรจุวัตถุต้องสงสัย เช่น ซองจดหมาย เพื่อลดการแพร่กระจายระหว่างการขนส่ง
3) ปากกาเคมีชนิดลบไม่ได้ส�ำหรับเขียนถุงซิปล็อค 4) ปากคีบส�ำหรับคีบวัตถุต้องสงสัย 5) ไม้ปลายพันส�ำลี
ส�ำหรับเช็ดถูผิวพื้นที่คาดว่าจะปกคลุมด้วยจุลชีพก่อโรค 6) หลอดแก้วมีฝาพลาสติกเกลียวปิดส�ำหรับบรรจุไม้
ปลายพันส�ำลีที่ใช้เช็ดถูผิวพื้นต้องสงสัยแล้ว
อุปกรณ์
อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง
จุลชีพจากสิ่งแวดล้อม

ชนิด/ประเภท

จ�ำนวน

กระป๋องและกล่อง

อย่างละ 1 กล่อง

ถุงพลาสติกซิปล็อค

ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
อย่างละ 1 ใบ

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์

(เพิม่ จ�ำนวน ถ้าคาดว่าจ�ำเป็น
ต้องเก็บหลายตัวอย่าง)

ปากกาเคมีชนิดเขียนแล้ว
ลบไม่ได้

1 ด้าม

ปากคีบ

2 อัน

ไม้ปลายพันส�ำลีและ
หลอดแก้วมีฝาเกลียวปิด

ตามความจ�ำเป็น
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__________บทที่ 9 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ__________

4. น�้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมไว้
น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ อเนกประสงค์ทหี่ าได้งา่ ยและมีประสิทธิผลดีในการท�ำลายจุลชีพก่อโรค คือ สารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (Sodium Hypochlorite) ซึ่งเป็นสารฟอกขาว (bleach) และเป็นสารประกอบที่เป็นด่าง
และให้คลอรีน รู้จักกันในนามน�้ำยาฟอกผ้าขาว มีวางจ�ำหน่ายในประเทศไทยในชื่อทางการค้า “คลอรอกซ์”
“ไฮยีน” “ไฮเตอร์” ฯลฯ ใช้ส�ำหรับท�ำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ และผิวพื้นปลอดจากเชื้อ (disinfect) โดยการแช่ จุ่ม
หรือเช็ดถู แต่ไม่เหมาะส�ำหรับใช้กับร่างกายและโลหะ เพราะมีฤทธิ์กัดกร่อน
น�ำ้ ยาฟอกผ้าขาวทีว่ างจ�ำหน่ายเป็นสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ทมี่ คี วามเข้มข้น 5 - 6% สามารถ
ใช้ท�ำลายสปอร์ของเชื้อแอนแทรกซ์ได้ โดยการน�ำวัตถุไปแช่ในน�้ำยาฟอกผ้าขาว ไม่ต้องเจือจางด้วยน�้ำ เป็นเวลา
นานไม่น้อยกว่า 15 นาที ในกรณีที่ไม่ต้องการความเข้มข้นสูงอาจใช้ในความเข้มข้น 0.5 - 1% (ใช้น�้ ำยาฟอก
ผ้าขาว 1 ส่วน ต่อน�้ำ 4 ส่วน ผสมให้เข้ากันดี) ซึ่งควรจะเตรียมไว้ในเวลาไม่นานก่อนการใช้งาน เพราะปริมาณ
คลอรีนในสารละลายจะค่อย ๆ จางหายไปเมื่อทิ้งไว้เป็นเวลานาน
อุปกรณ์

ชนิด/ประเภท

น�้ำยาฆ่าเชื้อส�ำหรับ
น�้ำยาฟอกผ้าขาว
อุปกรณ์ ผิวพื้น และมือ (สารละลายโซเดียมไฮโป
คลอไรท์เข้มข้น 5 - 6%)
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จ�ำนวน
1 ขวด

กระบอกพ่นละออง
และผ้าซับน�้ำ

1 ขวด
2 - 3 ผืน

แอลกอฮอล์เจลล้างมือ

1 ขวด

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์

__________บทที่ 9 การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ__________

5. ถุงใส่ขยะติดเชื้อและอุปกรณ์อื่นที่ต้องจัดเตรียมไว้
ถุงใส่ขยะติดเชื้อ ใช้ส�ำหรับขยะที่ติดเชื้อและคาดว่าติดเชื้อ ต้องมีไว้ใช้มี 2 ขนาด คือ ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ส�ำหรับใส่ถุงมือใช้แล้วทิ้ง ไม้ปลายพันส�ำลี ฯลฯ ขนาดใหญ่ ส�ำหรับใส่เสื้อผ้าป้องกันและ
อุปกรณ์ป้องกันตนอื่น ๆ โดยแยกเป็น 2 ถุง ถุงที่ 1 เพื่อใส่อุปกรณ์ที่จะน�ำไปท�ำลายเชื้อและน�ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น
ตัวหน้ากากป้องกัน รองเท้าบู๊ท มอเตอร์เป่าอากาศ เป็นต้น ถุงที่ 2 ส�ำหรับใส่ขยะน�ำไปท�ำลาย เช่น เครื่องกรอง
อากาศ ถุงมือ เสื้อผ้าป้องกัน เป็นต้น
อุปกรณ์
1. ถุงขยะติดเชื้อ

ชนิด/ประเภท

จ�ำนวน

ถุงขยะสีแดงมี
เครื่องหมายระบุว่าเป็น
ขยะติดเชื้อ

ขนาดเล็กและใหญ่
จ�ำนวนตามความ
ต้องการ แต่อย่างน้อย
ต้องมี
ขนาดละ 2 ถุง

2. เครื่องใช้ในส�ำนักงาน เทปกาว ปากกา กรรไกร
ฯลฯ

ภาพตัวอย่างอุปกรณ์

ตามความต้องการ
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___________________________________เอกสารอ้างอิง___________________________________

เอกสารอ้างอิง
Centers for Disease Control and Prevention [homepage on the Internet]. Bioterrorism Agents/
Diseases. [updated 2009 May 4; cited 2009 June 10]. Available from: http://www.bt.cdc.
gov/agent/agentlist-category.asp
Centers for Disease Control and Prevention [homepage on the Internet]. The National Institute
for Occupational Safety and Health (NIOSH). [updated 2009 January 25; cited 2009 Mar
19]. Available from: http://www.cdc.gov/niosh/
Occupational Safety & Health Administration, U.S. Department of Labor [homepage on the
Internet]. OSHA Technical Manual, Section VIII Personal Protective Equipment: Chapter
1 Chemical Protective Clothing and Chapter 2 Respiratory Protection [cited 2009 June
25]. Available from http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_toc.html
ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, มอก. 2198-2547 อุปกรณ์ปกป้องทางเดิน
หายใจ: ศัพท์บัญญัติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2547
กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข. แผนเตรียมความพร้อมต่อภัยคุกคามจากอาวุธ
ชีวภาพ พ.ศ.2545 ภายใต้แผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2545.
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___________________________________ภาคผนวก ก___________________________________

ภาคผนวก ก
รายชื่อบริษัทจ�ำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันตนและอุปกรณ์อื่น
ล�ำดับ

รายการ

บริษัท

1.

หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิง้
N95

3M
Verisafe
K.K. Equipment
and Service

หมายเลข ราคาประมาณ
โทรศัพท์
(บาท)
ธวัชชัย 081-4436903
21.00
ณชมน 084-5554146
กิตติภัทร์ 081-6942504
17.00

นามผู้ขาย

2.

หน้ากากกรองอนุภาคใช้แล้วทิง้
N95 แบบมีลิ้นทางออก

มนต์ชัย 081-3713703

19.00

3.

เสือ้ ผ้าป้องกันใช้แล้วทิง้ (สีขาว)

ผลธัญญะ
ชัชวาลย์ 081-8897547
ยูนิเวอร์แซล ซิสเท็มส์ จิดาภา 081-7356638
ก่อเกียรติ
วิธัญญา 081-8418447

110.00

4.

ผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก
(“หน้ากากอนามัย”) ใช้แล้วทิ้ง

ท็อปโฮลซัม
บุญวานิช
เอ็นริชเมด

ธงชัย 053-425115-7
สุรพงษ์ 089-4828147
ปริญญา 086-3070487

1.00

5.

แว่นตาปิดข้าง (แว่นครอบตา)

K.K. Equipment
and Service
ผลธัญญะ
3M

มนต์ชัย 081-3713703

107.00

6.

เสื้อคลุม (กาวน์) เนื้อผ้ากันน�้ำ
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้

BJC
ผลธัญญะ

7.

เสื้อคลุม (กาวน์) เนื้อผ้ากันน�้ำ
ใช้แล้วทิ้ง

เอมอินดัสเทรียล
ซัพพลาย จ�ำกัด

8.

กระบังป้องกันใบหน้าเลนส์ใส

9.

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
- ไม้กดลิ้น
- Throat swab
- NP swabชนิดไม่เคลือบ
- NP swab ชนิดเคลือบ
calcium

ชัชวาลย์ 081-8897547
ธวัชชัย 081-4436903
ณชมน 084-5554146
ภูริพันธ์ 089-1666489
ชัชวาลย์ 081-8897547
086-7791619

40.00

ผลธัญญะ
ชัชวาลย์ 081-8897547
แดรี่ไลน์
ธนัตต์ 084-0995963
ยูนิเวอร์แซล ซิสเท็มส์ จิดาภา 081-7356638

100.00

สเปเชียลตี้ เท็ค
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
แบงเทรดดิ้ง 1992
จ�ำกัด

ยุพา

1,000.00

วีระศักดิ์ 081-6351619
สมสุรางค์ 081-8647505

2.00
5.00
17.00
17.00

หมายเหตุ ข้อมูลเมื่อปี 2552
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___________________________________ภาคผนวก ข___________________________________

ภาคผนวก ข
การท�ำผ้าคาดปิดจมูกปิดปาก (“หน้ากากอนามัย”) ใช้เอง
ผ้าคาดปิดจมูกปิดปากหรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า “หน้ากากอนามัย” นอกจากจะมีราคาไม่แพง
หาซือ้ ได้งา่ ย มีจำ� หน่ายในร้านสะดวกซือ้ และร้านค้าทัว่ ไปแล้ว ยังอาจท�ำใช้ได้เองโดยง่าย ดังวิธกี ารตัดเย็บต่อไปนี้

1. วิธีท�ำหน้ากากอนามัยแบบ 2 จีบ
1.1 วัสดุอุปกรณ์
- กรรไกรตัดผ้า
- ด้ายและเข็มเย็บผ้า
- ผ้าฝ้าย ผ้ายืด หรือผ้าสาลูเนื้อแน่น ทอเส้นใยถี่ (ไม่น้อยกว่า 22 เส้นต่อ 1 ตารางนิ้ว) กว้าง 6
นิ้วครึ่ง ยาว 7 นิ้วครึ่ง จ�ำนวน 2 ชิ้น
- ยางยืดหรือไส้ไก่ ความยาว 7 นิ้ว จ�ำนวน 2 เส้น ส�ำหรับท�ำห่วงคล้องใบหู
- แถบโลหะอ่อนบาง ๆ เช่น อะลูมิเนียม ส�ำหรับบีบให้หน้ากากแนบกับสันจมูก (ดั้งจมูก) เวลา
สวม ให้เกิดความกระชับ (เป็นทางเลือกถ้าต้องการจะมี) ตรึงให้ติดกับตัวหน้ากากแล้วใช้ผ้าเย็บทับอีกชั้นหนึ่งกัน
มิให้แถบโลหะบาด หรือสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงเพื่อใช้ปรับให้กระชับกับรูปทรงของใบหน้าให้แนบสนิทยิ่งขึ้นก็
จะเป็นการดี

1.2 วิธีท�ำ
- พับครึ่งผ้าที่เตรียมไว้ตามความยาวของผ้า แล้วพับจับจีบทวิช ขนาด 1 นิ้ว ตรงกลางผ้า กลัด
เข็มหมุดหรือเนาตรึงไว้ ตามล�ำดับที่ 1-5 ในภาพ แล้วท�ำเช่นเดียวกันอีกชิ้น

- น�ำผ้าที่พับไว้ข้างต้นมาวางหันด้านนอกออก แล้วน�ำยางยืดมาวางที่มุมผ้าด้านกว้างข้างบนและ
ข้างล่างด้านละ 1 เส้น กลัดเข็มหมุดหรือเนาตรึงแนวไว้ ตามภาพที่ 6
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- น� ำ ผ้ า ที่ พั บ ไว้ อี ก ชิ้ น มาวางซ้ อ นกั บ ผ้ า ชิ้ น แรกที่ ต รึ ง
ยางยึดไว้ โดยหันผ้าด้านนอกชนกัน แล้วเย็บจักรหรือด้นถอยหลัง
รอบผ้าสี่เหลี่ยม ให้ห่างจากริมผ้าด้านละครึ่งเซนติเมตร โดยเว้น
ช่องว่างไว้เพื่อกลับตะเข็บประมาณ 1 นิ้ว ดังภาพที่ 7
- ขลิบผ้าตรงมุมทั้ง 4 มุม ให้ใกล้กับรอยเย็บ (เพื่อเวลา
เก็บตะเข็บจะได้เรียบร้อยสวยงาม ตามภาพที่ 8 แล้วกลับตะเข็บ
ตรงช่องที่เว้นไว้
- สอยปิดช่องที่เว้นไว้ให้เรียบร้อย ตามภาพที่ 9

2. วิธีท�ำหน้ากากอนามัยแบบ 3 จีบ
2.1 วัสดุอุปกรณ์
- ผ้าลาย ส�ำหรับด้านหน้า 1 ชิ้น
- ผ้าพื้น ส�ำหรับด้านหลัง 1 ชิ้น
- ยางยืด ขนาด กว้าง 0.5 ซม. ยาว 7 นิ้ว 2 เส้น
- ไม้บรรทัด กระดาษท�ำแบบ ที่กลิ้งผ้า กระดาษคาร์บอน กรรไกร ด้าย เข็มหมุด เข็มสอย
หมายเหตุ: ผ้าที่น�ำมาใช้ควรมีเนื้อแน่น ไม่ระคายผิวหน้า ไม่ก่ออาการแพ้ หากใช้ผ้า 3 ชั้น จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการกรองของหน้ากากอนามัย

2.2 วิธีท�ำ
- สร้างแพทเทิร์นหน้ากากขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างคูณยาว ด้านละ 7.5 นิ้ว วัดเส้นเพื่อ
ท�ำจีบจากด้านบนลงมา 2 นิ้ว 1 นิ้ว 0.5 นิ้ว 1 นิ้ว 0.5 นิ้ว 1 นิ้ว ตามล�ำดับ
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- น�ำแพทเทิร์นไปวางตัดบนผ้าลาย 1 ชิ้น ผ้าพื้น 1 ชิ้น โดยไม่ต้องเผื่อตะเข็บ กลิ้งตามรอยเส้นจีบ
ทั้ง 2 ชิ้น (หากไม่มีอุปกรณ์กลิ้งผ้า วาดแบบลงบนผ้าด้วยดินสอได้เลยแต่ต้องวาดด้านหลังผ้า)

- พับจับจีบที่ช่องกว้าง 1 นิ้ว (สีฟ้า) จากด้านบนลงมา ให้ครบทั้ง 3 จีบ กลัดเข็มหมุดหรือเนาไว้
และน�ำไปรีดเพื่อให้จีบอยู่ตัว ท�ำแบบเดียวกันทั้ง 2 ชิ้น

- น�ำยางยืดมาวางที่มุมผ้าด้านที่มีลาย ตรงด้านกว้าง ให้ห่างจากด้านริมผ้าด้านบนและด้านล่าง
1.5 ซม. ท�ำอีกเส้นเช่นเดียวกัน แล้วเนาหรือตรึงไว้ให้แน่น
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- น�ำผ้าพืน้ ทีจ่ บั จีบเรียบร้อยแล้วมาวางทับผ้าลายทีต่ ดิ ยางยืดไว้ กลัดเข็มหมุดหรือเนาไว้ แล้วตีเส้น
เป็นรอยเย็บให้ห่างจากริมผ้า 0.5 ซม. เย็บรอบด้วยจักรหรือด้นถอยหลัง และเว้นช่องไว้ส�ำหรับกลับผ้าประมาณ
1.5 นิ้ว

- เมื่อเย็บเสร็จแล้วขลิบที่มุมผ้าทั้ง 4 มุมให้ใกล้รอยเย็บ เพื่อเวลากลับผ้าออกมาจะได้มีมุมที่
สวยงาม เมื่อขลิบผ้าเรียบร้อยแล้วให้กลับผ้าด้านในออกมาตรงช่อง 1.5 นิ้ว ที่เราเว้นไว้ตอนเย็บรอบ

- เมื่อกลับผ้าออกมาแล้ว สอยช่องว่างที่เว้นไว้ แล้วน�ำไปรีดให้เรียบร้อย หากต้องการให้มีความ
สวยงามเพิ่มขึ้น ก็สามารถตกแต่งด้วยดอกไม้ต่างๆ ได้ตามใจชอบ
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