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สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) 
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิ ิสถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ 

และ สหพนัธอ์ตุสาหกรรมสิง่ทอแหง่ประเทศไทย 
 
1.0 วตัถปุระสงค ์(Purpose) 
        คู่มือนี้เป็นการจัดท าความรู้เรื่องความปลอดภัยและอนามัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สิ่งทอส าหรับภาคประชาชน    
ภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ 
อง  และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมบัติของผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
      
2.0 ขอบเขต (Scope) 
        แนวทางในการเลือกสมบัติของผลิตภัณฑ์สิ่งทอนี้  กล่าวถึงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลด้าน    
สิ่งทอส าหรับ ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต     
     
3.0 ความเปน็มา (Background) 
        อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันที่ต้องเกี่ยวข้องกับไฟ  ไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนทุกสถานที่  เช่น การใช้อุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดความ
ร้อน  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัย  เมื่อปัจจัยการเกิดเพลิงครบองค์ประกอบและเมื่อ
เกิดเหตุขึ้นมาแล้วจะน ามาซึ่งความสูญเสียอย่างมากทั้งในเรื่องของชีวิต  ทรัพย์สิน  การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ
จากการด าเนินกิจการการสูญเสียงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐจากการระงับเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการสูญเสีย
งบประมาณในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยและการเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับประเทศ 
        การควบคุมการลุกไหม้  ติดไฟ  หรือลามไฟ เป็นสิ่งส าคัญในการป้องกันสภาวะความรุนแรงของไฟ ดังนั้น
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานอย่างเหมาะสมจึงมีความส าคัญและจ าเป็น   ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
4.0 การเลอืกอปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัสว่นบคุคลดา้นสิง่ทอส าหรบัชดุป้องกนัไฟฟา้สถติ 
            4.1 ลกัษณะทัว่ไป 5.1 

-  เป็นสูทสองชิ้นหรือสูทชิ้นเดียว  คลุมร่างกาย  แขน และขาสัมผัสกับผิวหนัง (ท่ีคอและข้อมือห่อหุ้ม 
  ตลอดจนถึงปลายสุดของผ้า)  
- อาจมีอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ เช่น หมวกคลุมผม  หมวกคลุมศีรษะ (ฮูด)  ผ้าปิดคลุมจมูกและปาก (มาสก์)   
-  ความกว้างของพ้ืนผิวที่สัมผัสกับอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆที่ติดกัน เช่น ซิป ควร <10 มม.  
-  การพับที่ส่วนปลายสุดของชุด  เช่น  แขนเสื้อ  ปลายกางเกงและปกเสื้อ  จะเพ่ิมความสามารถของวัสดุ 

              ไฟฟ้าสถิตในการสัมผัสผิวหนัง 
 - เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน EN ISO 13688 Protective clothing requirement มีสัญลักษณ ์ 
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     4.2 ข้อมลูทัว่ไป 
           ผ้า มี 3 ประเภท ได้แก่ ผ้าทอ (Woven fabrics) ผ้าถัก (Knitted fabrics) และผ้าที่เกิดจากข้ึนรูปจาก     
เส้นใยโดยตรง  (Non-woven fabrics) 5.2 
        ผ้าแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียเฉพาะ ผ้าที่ใช้ในคลีนรูมผลิตโดยใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบต่อเนื่อง 
100% และเส้นใยสังเคราะห์  เส้นใยโพลีเอสเตอร์/คาร์บอนต่อเนื่อง (Continuous filament polyester/ 
carbon combination yarns)  เพ่ือลดการปล่อยอนุภาคออกจากเส้นด้าย    ผ้าที่เลือกเพ่ือมาท าการ 
           ประเมินค่าต้องท าความสะอาดได้โดยใช้กระบวนการท าความสะอาดผ้าที่แนะน า และเข้ากันได้กับ
กระบวนการฆ่าเชื้อที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว 

 1. ผ้าทอที่น ากลับมาใช้ใหม่ (Reusable woven fabrics) 5.3 มักใช้ในห้องสะอาดที่ได้รับการรับรองคลี
นรูมในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์  ไมโครอิเล็คทรอนิกส์การบินและอวกาศ  นาโนเทคโนโลยี  และการพ่นสี   
เจาะจงใช้ผ้าโพลีเอสเตอร์/คาร์บอนในขณะที่คลีนรูมในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เภสัชภัณฑ์ชีวเวชภัณฑ์อาหาร
หรือส่วนประกอบของอาหารที่มีสรรพคุณเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและอาหาร  เจาะจงใช้ผ้าริ้วโพลีเอสเตอร์/
คาร์บอน (Polyester/carbon stripe fabric)     ผ้าที่น ากลับมาใช้ใหม่  (Reusable fabrics) ในคลีนรูมที่
ประสิทธิภาพสูงและความหนาแน่นสูงมีคุณสมบัติพิเศษ เช่น 

• เส้นใยโพลีเอสเตอร์/คาร์บอน แบบไฟฟ้าสถิต (ESD) เพ่ือควบคุมไฟฟ้าสถิต 
• ป้องกันการกระเด็น 
• ยาต้านจุลชีพแบบกว้างเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

2. ผ้าถัก (Knitted fabrics) 5.4 โดยทั่วไปไม่ใช้ในคลีนรูม   ผ้าถักที่มีเส้นใยกระจายตัวแบบคงที่มักใช้ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมความไวต่อไฟฟ้าสถิต และซักรีดโดยอุตสาหกรรมซักอบรีดเชิงพาณิชย์ การให้บริการซัก
รีดเสื้อผ้ารวมถึงการตรวจสอบเป็นประจ าและการซ่อมแซมเสื้อผ้า เพ่ือให้คืนสภาพใช้งานได้สมบูรณ์แบบ     

3. ผา้ทีเ่กดิจากขึน้รปูจากเสน้ใยโดยตรง (Non-woven fabrics) 5.3 ท าข้ึนจากเส้นใยโพลีโอเลฟิน และใช้ 
กับผ้าคลีนรูมแบบใช้แล้วทิ้ง ผ้าที่เกิดจากขึ้นรูปจากเส้นใยโดยตรง  (Non-woven fabrics)  มี 6 ชนิด 5.3 

           1) สปันบอนด์ หรือ เทอร์มอลบอนด์  (ขึ้นรูปเส้นใยจากเม็ดพลาสติกโดยตรงโดยการหลอมเม็ด
พลาสติกด้วยเครื่องหลอมอัดรีด (extruder) แล้วท าการอัดโพลิเมอร์หลอมผ่านหัวฉีดเส้นใย เพ่ือให้เป็นเส้นใยยาว
ต่อเนื่องโรยลงบนสายพานเพ่ือขึ้นรูปเป็นแผ่น หรือเชื่อมด้วยความร้อน) 

           2) แฟลทสปัน  (นอกจากจะกันน้ าแล้วยังทนต่อการทะลุทะลวงของสารเคมีด้วย) 
           3) เมลท์โบลน  (ฉีดเส้นใยผ่านหัวฉีดไปยังอากาศร้อนที่มีความเร็วสูง ท าให้เส้นใยเกิดการขาด

เป็นเส้นใยสั้นๆซึ่งจะถูกเก็บลงบนสายพานที่เคลื่อนที่  การยึดติดเกิดจากการสานไปมาของเส้นใยและการใช้ความ
ร้อน) 

           4) สปันบอนด์/เมลท์โบลน/สปันบอนด์  (เอสเอ็มเอส) 
           5) ฟิล์ม ลามิเนต 
           6) ไมโครโพรัส ฟิล์ม ลามิเนต 

     4.3 การเลือกชนิดผ้าของชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต ขึ้นกับผลการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้ 5.3 
• น้ าหนัก   
• ความยืดหยุ่นและการตกแต่ง    
• คุณสมบัติการกรองและการปิดกั้น    
• ความสะดวกสบาย    
• ความแข็งแรงและความทนทาน 

     4.4 การตัดสินใจที่จะใช้ชุดแต่ละประเภท ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น 5.3 
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• ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 
• กระบวนการที่ถูกใช้ระหว่างการผลิต  
• ความสามารถในการซักรีดผ้าคลีนรูมเพื่อบริการลูกค้าด้วผ้าที่น ากลับมาใช้ใหม่ (Reusable  
  garments) 
• จ านวนผ้าที่ต้องการระหว่างการผลิตในคลีนรูม 

 

  - ชุดคลีนรูมทั้งหมดท าขึ้นมาจากด้ายซึ่งไม่มีซิลิโคนในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีซิลิโคน ชุดคลีนรูมที่ปนเปื้อน
ซิลิโคน  จะท าความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์  ไมโครอิเลค็ทรอนิกส์  นาโนเทคโนโลยี  
ใยแก้ว และการพ่นสี   

  - ชุดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ถูกใช้ระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายทางชีวภาพในคลี
นรูม หรือเม่ือกระบวนการมีการใช้สารเคมีอันตราย  เช่น กรด หรือ ด่าง  ชุดที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งจะถูกใช้ ถ้าระบบ
การใช้ชุดที่น ากลับมาใช้ใหม่ (Reusable garments) และการให้บริการยังไม่พร้อม หรือจ านวนที่จ ากัดของชุด
ส าหรับการผลิตในคลีนรูมไม่สามารถที่จะท าให้การใช้ชุดที่น ากลับมาใช้ใหม่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
        - ชุดที่น ากลับมาใช้ใหม่ (Reusable garments) นิยมใช้ในการผลิตที่เป็นคลีนรูมทั้งหมด  
     4.5 ชดุป้องกนัไฟฟ้าสถติ 

- ส าหรับวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกัน ความต้านทานพ้ืนผิว < 5 x 1010 Ω 
- ส าหรับวัสดุที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งพ้ืนผิวถูกเคลือบหรือซ้อนด้วยชั้นบางๆ (ลามิเนต) อย่างน้อย  
   พ้ืนผิวหนึ่งชั้น จะต้องมีความต้านทาน < 5 x 1010 Ω 
- วัสดุที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันที่ประกอบด้วยเส้นด้ายที่เป็นสื่อไฟฟ้า จะต้องมี 

๐ ความต้านทาน <109Ω 
๐ รูปแบบตาราง (grid pattern) ของเส้นด้ายที่เป็นสื่อไฟฟ้า 
๐ ช่องว่างที่มากที่สุด  10 มม. ระหว่างเส้นด้ายที่เป็นสื่อไฟฟ้า   

4.6 ภาคผนวก  
 1)  ตารางเปรียบเทียบขอบเขตการประยุกต์ใช้ชุดเสื้อผ้าป้องกันไฟฟ้าสถิตและชุดเสื้อผ้าที่ปล่อยไฟฟ้า   
      สถิต 
 2)  ตารางการเลือกชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต 
 

     5.0 เอกสารอา้งองิ 
          5.1  BS EN 1149-1  Protective clothing – Electrostatic properties 
          5.2  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  (เอ็มเทค) 
          5.3  Cleanroom Garment Selection : Jan Eudy ; 04/14/2014 
          5.4  https://www.uvex-safety.com/blog/2017-02-06/electrostatic-discharge-capability-

clothing- part-one-two/  
          5.5  http://www.cleanroom.com.au/GarmentRecommendations.php   

 

 

 
 
 

https://www.uvex-safety.com/blog/2017-02-06/electrostatic-discharge-capability-clothing-%20part-one-two/
https://www.uvex-safety.com/blog/2017-02-06/electrostatic-discharge-capability-clothing-%20part-one-two/
http://www.cleanroom.com.au/GarmentRecommendations.php
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ภาคผนวก 
 

ตารางเปรยีบเทยีบขอบเขตการประยุกต์ใชช้ดุเสื้อผา้ป้องกนัไฟฟ้าสถติและชดุเสือ้ผ้าทีป่ล่อยไฟฟา้สถติ 5.4 
 

ปอ้งกนัไฟฟา้สถติ  (EN 1149-1; EN 1149-2;  
EN 1149-3; EN 1149-5) 

ปลอ่ยไฟฟา้สถติ EN 61340-5-1 (EN 61340-5-2) 

วตัถปุระสงค ์ ป้องกันการสะสมไฟฟ้าสถิต 
ป้องกันการระเบดิ 

ป้องกันการเกิดประจุไฟฟ้าอันตราย (แรงดันไฟฟ้า 
100 โวลต์) 
ปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตสะสมในลักษณะที่ปราศจาก
ความเสีย่ง 

ขอบเขตการ
ประยกุตใ์ช ้

สภาพแวดล้อมซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระเบิดเป็น
ปกติวิสัย  รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี  สิ่งแวดล้อมซึ่ง
ในอากาศมีก๊าซ (เช่น  คลังน้ ามันเช้ือเพลิง    
โรงกลั่นน้ ามัน) หรือ ฝุ่น (เช่น ไซโล     
สายพานล าเลยีง  โรงผสมและโรงสี) 

การท างานกับส่วนประกอบท่ีมีความไวต่อสิ่งกระตุ้น  
เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเซมิคอนดัคเตอร์  
อิเลคทรอนิกส์  ยานยนต์และยา  

ผูท้ีไ่ดร้บัการคุม้ครอง ผู้สวมใส่ – เสื้อผ้านี้นับเป็นอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลด้วย 

วัสดุสิ่งของ (เช่น ส่วนประกอบอิเลคทรอนิกส์) 

การปอ้งกนัทีร่ะดบั
พลงังานเทา่ใด  

ปริมาณความจุพลังงานท่ีสามารถน าไปสู่การปล่อย
ประจไุฟฟ้าได ้

แม้ว่าความจุพลังงานต่ าและแรงดนัไฟฟ้า 100 โวลต์
ที่อยู่เหนือขึ้นไป (มีสาเหตุจาก แรงเสียดทาน   การ
เหนี่ยวน า  โคโรนา  หรือ ประจุที่สัมผสั เป็นต้น)  

เสือ้ผา้ จัดอยู่ในหมวดหมู่เดยีวกับอุปกรณค์ุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล  – ต้องสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดทั่วไปท้ังหมดส าหรบัอุปกรณ์คุม้ครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคล (EC Directive 
89/686/EEC) เพิ่มเตมิจาก ข้อก าหนดส าหรับ
เสื้อผ้าที่ใช้เพื่อการป้องกัน (EN ISO 13688). 

เมื่อไมไ่ดเ้ป็นอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล – เพิ่มเติมจากข้อก าหนดซึง่ส่วนประกอบ
โลหะทั้งหมดถูกปิดคลุมตลอดเวลา  มีเพียงค าแนะน า
ในเรื่องข้อก าหนดส าหรับเสื้อผ้าเท่านั้น  เช่น มี
คุณสมบัตริะบายอากาศไดสู้ง   

  เพิ่มเตมิจากวัสดุพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง   ด้านการ
ออกแบบ  การก่อสร้าง  และการผลิตทั้งหมด
เช่นเดียวกับส่วนประกอบที่เพ่ิมเตมิจะต้อง
สอดคล้องกับข้อก าหนดด้วย 

ตะเข็บจะต้องไมม่ีจุดบกพร่อง เป็นชุดเสื้อผ้าที่
สมบูรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบ   บอ่ยครั้งท่ีใช้เส้นด้าย
ที่กระจายตัวคงท่ีเพื่อลดจดุบกพรอ่ง  

  ส่วนประกอบโลหะต้องถูกปิดคลุมอยู่เสมอ 
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ตารางการเลือกชดุป้องกนัไฟฟ้าสถิต 5.5 

ลกัษณะของชดุ    
ในการท างาน 

ลกัษณะของโรงงาน เกรดคลนีรมู ผา้ กระบวนการ
ท าความ
สะอาดชดุ 

ลกัษณะของชดุ อตัราการเปลีย่น 

ชุดคลีนรูมแบบฆ่าเชื้อ ระบบการบรรจุแบบ
ปลอดเชื้อ และ การ
ทดสอบการปนเปื้อน
แบคทีเรียของ
ส่วนประกอบต้ังแต่
สองส่วนขึ้นไปท่ีผ่าน
การฆ่าเชื้อ 

เกรด A ใน B 
(คลาส 100 
หรือ ISO 5) 

โพลีเอสเตอร์ที่
สะอาดมากเป็น
พิเศษ (โพลีเอสเตอร์
ชนิดอัลตร้าคลีน) 

กระบวนการ
แบบคลาส B 
และการฆ่าเชื้อ 

ปิดคลุมท้ังหมดฮูด  
รองเท้าท่ีสวมด้านนอก
เพื่อกันเปื้อน  หน้ากาก 
และ  ถุงมือ 

ทุกครั้งของการเข้า 

ชุดคลีนรูมป้องกัน
แบบฆ่าเชื้อ  

 

ระบบการบรรจุแบบ
ปลอดเชื้อ และ
ส่วนประกอบต้ังแต่
สองส่วนขึ้นไปของ
ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ 
สารต้านมะเร็ง 

เกรด A ใน B 
(คลาส 100 
หรือ ISO 5) 

โพลีเอสเตอร์ท่ี
ป้องกันได้ดีมากเป็น
พิเศษ (โพลีเอสเตอร์
ชนิดอัลตร้าชิลด์) 

กระบวนการ
แบบคลาส B 
(PCG) และการ
ฆ่าเชื้อ 

ปิดคลุมท้ังหมดฮูด  
รองเท้าท่ีสวมด้านนอก
เพื่อกันเปื้อน  หน้ากาก 
และ  ถุงมือ 

ทุกครั้งของการเข้า 

ชุดคลีนรูมใน
กระบวนการท างาน
เท่าน้ัน 

เครื่องมือแพทย์ 
คลาส 3 และงาน
อุตสาหกรรมอื่นๆ  

เกรด C 
(คลาส 10,000 
หรือ ISO 7) 
 

โพลีเอสเตอร์ที่
สะอาดมากเป็น
พิเศษ (โพลีเอสเตอร์
ชนิดอัลตร้าคลีน) 

กระบวนการ
แบบคลาส B 

ปิดคลุมท้ังหมดฮูด 
รองเท้าท่ีสวมด้านนอก
เพื่อกันเปื้อน  หน้ากาก 
และ  ถุงมือ       

ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ 

เครื่องมือแพทย์ 
คลาส 1 และคลาส 2  
และงานอุตสาหกรรม
อื่นๆ 

เกรด D 
(คลาส 100,000 
หรือ ISO 8) 

โพลีเอสเตอร์ที่
สะอาดมากเป็น
พิเศษ (โพลีเอสเตอร์
ชนิดอัลตร้าคลีน) 

กระบวนการ
แบบคลาส D 

ชุดสม็อค  หมวก และ
รองเท้าท่ีสวมด้านนอก
เพื่อกันเปื้อน 

ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ 

ชุดใช้ท าความสะอาด
ทางชีวภาพ  

การท ายาเม็ดแบน  
ครีม สารละลายและ
แป้ง  
การบรรจุภัณฑ์ขั้นต้น
และขั้นท่ีสอง 

ไม่ระบุ
เฉพาะเจาะจง  
(สภาพแวดล้อม
ได้รับการ
ควบคุม) 

โพลีเอสเตอร์ชนิด
ระบายอากาศได้ 

กระบวนการ
วิเคราะห์การ
ปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์
แบบต่ า(LBB) 

ปิดคลุมท้ังหมดรองเท้า
ท่ีสวมด้านนอกเพื่อกัน
เปื้อน   และท่ีคลุม
ศีรษะ หรือชุดสูทสอง
ชิ้น รองเท้าท่ีสวมด้าน
นอกเพื่อกันเปื้อน และ
ท่ีคลุมศีรษะ 

ทุกวัน 

ชุดป้องกันฝุ่นแบบ
เฉียบพลัน 

พื้นท่ีท่ีมีความไวต่อ
ไฟฟ้าสถิตการ
ประกอบ ทดสอบ
และซ่อมแซมบรรจุ
ภัณฑ์ 

ไม่มี โพลีคอตตอนซ่ึงมี
เส้นใยเหน่ียวน า
ไฟฟ้า (ECF) 

ซักเพียงอย่าง
เดียว 

ชุดสแตท ทุกสัปดาห์ 

ชุดยูนิฟอร์มท่ัวไป ห้องปฏิบัติการโรง
ปฏิบัติงานคลังสินค้า
การประกอบ 

ไม่มี โพลีคอตตอนหรือผ้า
ฝ้าย 

ซักเพียงอย่าง
เดียว 

ปิดคลุมท้ังหมดชุด 
ห้องปฏิบัติการ  
เสื้อเชิ้ตและกางเกง 

ทุกวัน 

 


