
• ข้้อมููลสนัับสนัุนัด้้านัเทคนัิค
• ชุุด้ป้้องกัันัสารเคมูี
• ชุุด้ป้้องกัันัป้ระกัายไฟจากัอาร์กัแฟลชุ
• เอี�ยมูกัันัเป้้้อนั
• ชุุด้สำาหรับงานัเชุ้�อมู/ความูร้อนั
• ป้ลอกัแข้นั
• ชุุด้กัันัฝนั
• เข้็มูข้ัด้พยุงหลัง

SAFETY
C L O T H I N G

ชุดป้องกันร่างกาย
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ข้อมูลสนับสนุนด้านเทคนิค

การเลือกชุดป้องกันสารเคมีตามค�าแนะน�า OSHA

สารเคมีอันตรายแบ่งตามสถานะได้ 3 สถานะ

ปัจจัยที่น�าไปสู่ภาวะที่เป็นอันตราย

• ของแข็ง (Solid) เช่น่ ปูนูขาว, แอสเบสตอส

• ของเหลว (Liquid) เช่น่ กรดไฮโดรคลอรกิ, ปูรอท

• แก๊ส (Gas) เช่น่ แอมโมเนีย, คลอรนี

ทางเดนิหายใจทางผิวหนังทางเดนิอาหาร

อันตรายของสารเคมี
• การระคายเคือง

• อาการแพ้้

• ขาดออกซิเิจน

• อาการงว่งซิมึและหมดสติ

• การเกิดพิ้ษสะสมในรา่งกาย

• มะเรง็

• ทำาอนัตรายตอ่ทารกในครรภ์์

• ฝุ่่่ นในปูอด

ทางเขา้สูร่า่งกาย : เขา้โดยทางหายใจ, โดยการกิน, ดดูซิมึผา่นทางผิวหนงั

ความเขม้ขน้และลกัษณะการสมัผสั :

แบบเฉียบพ้ลนั ระดบัความเขม้ขน้ของสารนัน้สงู เกิดการระคายเคืองทนัที, 

หายใจตดิขดั เป็ูนตน้

แบบเรือ้รงั ไดร้บัสารความเขม้ขน้ตำ่า ซิ ำา้ๆเป็ูนระยะเวลานาน หลายปีูจงึแสดงผล

กล่ม่ท่ีมีภ์มิูไวในการรบัสาร :

อาย ่: เดก็ จะไวตอ่การรบัสารมากกวา่ผูใ้หญ่

เพ้ศ : เพ้ศหญิงจะมีโอกาสไดร้บัอนัตรายมากกวา่เพ้ศช่าย

สภ์าวะสข่ภ์าพ้ : แข็งแรง หรอื ปู่วย

2. ความทนทานของช่ด่ปูอ้งกนัตอ่สารเคมี (Material Chemical 

Resistance) ปูระสิทธิภ์าพ้ในการปูอ้งกนัขึน้กบั

• การแพ้รผ่า่น (Permeation) เป็ูนกระบวนการท่ีสารเคมีจะแพ้ร่

เขา้ไปูอยูใ่นเนือ้วสัด ่แลว้มีการเคลื่อนตวัจากดา้นนอกสูด่า้นใน 

เวลาในการแพ้รก่ระจายผา่นวสัดเ่รยีกวา่ Permeation 

Breakthrough time

• การซิมึผา่น (Penetration) เป็ูนการซิมึผา่นรอยเช่ื่อมตอ่ตา่งๆ 

เช่น่ รอยซิปิู รอยเยบ็ รอยตะเข็บ รูรั่วตา่งๆ

• การเสื่อมสภ์าพ้ (Degradation) ทำาใหว้สัดมี่คณ่สมบตัเิปูลื่ยน

ไปู สงัเกตไดจ้ากการเปูลี่ยนสีของวสัด ่การบวมหรอืความ

ตา้นทานตอ่สารเคมีสญูเสียไปูหรอืเสื่อมลงไปู

• การทนทานตอ่สารเคมีตัง้แต ่2 ช่นิดขึน้ไปู (Mixture of 

Chemcals) วสัดจ่ะมีปูระสทิธิภ์าพ้นอ้ยกวา่เม่ือสมัผสักบัสาร

เคมีเพี้ยงช่นิดเดียว

• ขอ้มลูของช่ด่ปูอ้งกนัสารเคมี (Selection Guide) ท่ีบรษัิทผู้

ผลติแนะนำา แจง้ผลการทดสอบมาวา่มีคณ่สมบตัแิละระยะ

เวลาในการทนตอ่สารเคมีไดเ้พี้ยงใด "ดีมาก (Excellent)", "ดี 

(Good)", "ไมดี่ (Poor)" ซิึง่เราสามารถนำามาใช่ปู้ระกอบ

3. ความทนทานของช่ด่ปูอ้งกนัดา้นกายภ์าพ้ 

(Physical properties) ทนตอ่การฉีกขาด, ทนตอ่อณ่หภ์มิู, ความ

ยืดหย่น่, ทนตอ่การท่ิมแทง ขดัถ,ู ทนทานเก่ียวกบัการทนไฟ (ความ

รอ้น) หรอืไมเ่ป็ูนตน้

4. ความยาก - งา่ยในการช่ะลา้งสารเคมีท่ีตกคา้งอยูใ่นช่ด่ปูอ้งกนั

สารเคมี (Decontamination) เพ่ื้อใหผู้ใ้ช่ง้านพิ้จารณาวา่สามารถใช่้

ช่ด่ปูอ้งกนัสารเคมีซิำา้ไดอี้ก (Reusable) หรอืใช่ค้รัง้เดียวทิง้ 

(Disposable, Limited use)

5. มาตรฐานของช่ด่ปูอ้งกนัสารเคมี ควรเลือกใช่ช้่ด่ปูอ้งกนัสารเคมีท่ี

ไดร้บัมาตรฐานเช่น่ NFPA, EN std เป็ูนตน้

• ปูอ้งกนัระดบัแก๊สและของเหลวไดดี้

• มีความสะดวกสบายในการเคลื่อนไหว

• การใสแ่ละการถอดทำาไดง้า่ย

Level B Type 1

Level A Type 1
• ปูอ้งกนัระดบัแก๊สและของเหลวสงูสด่

• ช่ด่คลม่ SCBA

• งา่ยในการช่ำาระลา้งสารเคมีท่ีตกคา้ง

รูปแบบต่างๆของตะเข็บชุดป้องกัน
(Seam Construction)

Level C
Type 5,6 Type 3,4 Type 2,3,4 Type 1,2

Level C Level B, C Level A, B

Serged/
Stitch

Bound WeldedTaped
Thermobond

1. การออกแบบช่ด่ (Design) มีปูระเดน็ท่ีตอ้งคำานงึ ดงันี ้ลกัษณะโครงสรา้ง

ของช่ด่, ขนาด S, M, L, XL, สะดวกตอ่การใช่ง้าน, งา่ยตอ่การปูลดหรอืถอด

ช่ด่ออก, อปู่กรณเ์สรมิตา่งๆและความสบายในการสวมใส ่เป็ูนตน้
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ข้อมูลสนับสนุนด้านเทคนิค

Zone การท�างานเมื่อสารเคมีรั่วไหล

Zone ระดบัช่ด่ปูอ้งกนั

Hot zone พื้น้ท่ีสารเคมีรั่วไหล Type A, B

Warm zone พื้น้ท่ี Decontamination Type B, C

Cold zone พื้น้ท่ีปูลอดภ์ยั กองบญัช่าการ Type D

Selection Guide ของชุดป้องกัน (ตัวอย่าง) ข้อพิจารณาเมื่อเลือกชุดเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี
• การบง่ชี่ช้่นิด, สถานะและผลกระทบตอ่รา่งกายเม่ือมีการปูนเป้ืูอน

ของสารเคมี

• การปูระเมินการสมัผสัสารเคมี ในรูปูแบบคา่ความเขม้ขน้สารเคมี 

TLV, IDLH

• ปัูจจยัความทนทานของช่ด่ปูอ้งกนัตอ่สารเคมี

• ปัูจจยัความทนทานของช่ด่ปูอ้งกนัดา้นกายภ์าพ้

• ระดบัการปูอ้งกนัของช่ด่ Level A,B,C,D or Type 1,2,3,4,5,6

• โซินท่ีเขา้ไปูปูฏิิบตังิาน Hot zone, Warm zone, Cold zone

บอกรายละเอียดวา่ช่ด่ปูอ้งกนัสามารถทนการแพ้รผ่า่นของสารท่ี

สมัผสัไดก่ี้นาที 

(G - gas, L - Liquid, S - Solid)

CHEMICAL NAME PHYSICAL 
PHASE

STANDARDIZED 
BREAKTHROUGH
TIME (minutes

Ammonie G 79

Chlorine G >480

Ethylene oxide G 65

Formaldehyde (formain solution) L >480

Hydrochloric acid, 37% L >480

Hydrogen fluoride G imm

Fuming nitric acid L 14

Sulfur dioxide G 38

Concentrated sulfuric acid L >48

มาตรฐานชุดป้องกันสารเคม ีมาตรฐานยุโรป

Type 1 BS EN 943-1 : 2002
Gas tight suits
Suits which are intrinsically sealed
against the environment.

Anti - static EN 1149 - 5 : 2008 
Maximum surface resistivity of
2.5 x 10 OHMS.

EN14126 Against Infective Agents
Protective clothing against infective 
agents Provides protection against viral, 
bacteria, blood borne pathogens and 
body fluids.

EN ISO 14116
Limited flame spread materials, material 
assemblies and clothing.

EN 1073-2
Protective clothing against particulate 
radioactive contamination.

Type 4 BS EN 14605 : 2005
Spray tight suits
Suits which can protect against 
saturation of liquid chemical, where 
volume of the liquid builds up on the suit 
forming pools, resulting in rivulets. 
Requires a barrier fabric (chemical tests 
to EN369 Permeation test) and sealed 
seams.

Type 5 BS EN ISO 13982-1 : 2004
Dry particle suits
Suits for protection against hazardous 
dusts and any dry particles.

Type 2 BS EN 943-1 : 2002
Non-gas tight suits
Suits which retain a positive internal
pressure to prevent ingress of dusts, 
liquids or vapours.

Type 6 BS EN 13034 : 2005
Reduced spray suits
Suits for protection against light spray 
and splashes of liquid chemicals where 
there is no directional spray or build up 
of liquid on the suit, but there may be a 
fine mist of droplets in the atmosphere.

Type 3 BS EN 14605 : 2005
Liquid tight suits
Suits which can protect against 
strong and directional jets of a liquid 
chemical such as spray from a burst 
pipe under pressure. Requires a 
barrier fabric chemical tests to EN369 
Permeation test and sealed seams.
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ระดับชุดป้องกันสารเคมี 
ขอ้กำาหนด EPA : Environmental Protection Agency ; levels of protection

ข้อมูลสนับสนุนด้านเทคนิค

ขัน้ตอนการพิจารณาเลือกใช้ชุดป้องกันสารเคมี กรณีเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหล

ยงัไม่ทราบว่าสิ่งทีร่ั่วไหล

เป็นสารเคมปีระเภทใด 

ใช่ห่รอืไม่

สารเคมีท่ีรั่วไหลก่อใหเ้กิดพษิตอ่

ผิวหนัง ใช่ห่รอืไม่

ไมท่ราบบรรยากาศ (ปริมาณ O
2
, 

แก๊สพษิ, สารไวไฟ) ขณะนี้

ใช่ห่รอืไม่

ในสภ์าณการณข์ณะนีจ้ ำาเป็ูนตอ้งใช่้

หน้ากากกรองอากาศ 

ใช่ห่รอืไม่

ควรสวมหน้ากากและไส้กรอง

สารเคม ีใช่ห่รอืไม่

สารเคมีนีก่้อใหเ้กดิการ

ระคายเคอืงตอ่ผิวหนังใช่ห่รอืไม่

LEVEL B

LEVEL C

LEVEL D

LEVEL A

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

Level A ใหก้ารปูอ้งกนัในระดบัสูงสุด ทัง้ดา้น

การหายใจ การสัมผัสกับผิวหนัง ดวงตาและสว่น

ตา่งๆของรา่งกาย ปูอ้งกนัสารเคมีทัง้ในรูปู ของแข็ง 

ของเหลวและก๊าซิ ใช่ร้ว่มกบั SCBA และ Air - line

Level B การป้องกันระบบทางเดนิหายใจ

ไดร้ะดบัสูงสุด เช่น่เดียวกบัระดบั A แตปู่อ้งกนั

ผิวหนงัไดต้ ำ่ากวา่ระดบั A โดยมากจะใช่ปู้อ้งกนั

ของเหลวหรอืวตัถก่ระเดน็ ใช่ร้ว่มกบั SCBA และ 

Air - line

Level C ใช่เ้มือ่รู้ว่าสารเคมเีป็นอันตรายตอ่ทาง

เดนิหายใจ มีการวดัความเขม้ขน้ของสารเคมีและมีขอ้

บง่ชี่ใ้นการใช่ง้าน air-purifying respirators โดย

อนัตรายจากการสมัผสัทางผิวหนงัคอ่นขา้งนอ้ยและตล

อดการปูฏิตัิงานภ์ายใตช้่ด่ดงักลา่ว จะตอ้งมีการตรวจ

สภ์าพ้อากาศเป็ูนระยะ

Level D คือช่ด่ใสท่ ำางานทั่วไปู ไมค่วรใสใ่นท่ี

ซิึง่มีสิ่งคก่คามตอ่ผิวหนงัหรอืทางเดนิหายใจ

MKH01-3012 Page 67

MSCB-PSS5000 Page 79

SUIT0024 Page 98

MSCB-PSS5000 Page 79

DRG-R57783 Page 93

DRG-R57788 Page 93

SULT4000 Page 91

N
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ตารางเทียบขนาดชุด

SIZE CHEST (CMS) HEIGHT (CMS)

S 84 - 92 162 - 170

M 92 - 100 170 - 176

L 100 - 108 176 - 182

XL 108 - 116 182 - 188

2XL 116 - 124 188 - 194

3XL Special Oversize

การเลือกชุดหมี Ultitec ตามความเหมาะสมแบบแบ่งเป็นขัน้ตอน

Start Here!

ป้องกันสารอันตราย
ละอองของเหลว ที่มีแรงดัน

ป้องกันสาร
อันตรายที่เป็นของเหลว

เปียกชุ่ม

ป้องกันสาร
อันตรายที่เป็นของเหลว

ป้องกันไฟวาบ

ป้องกันสารอันตรายที่

เป็นของเหลวที่มีแรงดันมาก

ป้องกันสาร
อันตรายใช่หรือไม่ Y

N
Y

N

N

N

Y

Y

Y

N N

Type 5 / 6

Type 5 / 6

Type 5 / 6

Type 4-B / 5-B / 6-B

Type 3-B / 4-B
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ตารางการเลือกผลิตภณัฑ์

Aerospace

Agriculture & Farming

Asbestos Handling

Biological Hazards

Automotive

Chemical Handling

Civil Protection

Clean Room

Construction

Decontamination

Disease/Disaster Management

Decorative Work

Electronics

Engineering

Food Processing & Packing

Gas

Hazardous Material

Industrial Clean Up / Maintenance

Medical / Emergency

Metal

Military

Mining

Oil Handing / Tank Cleaning

Oil Refining / Exploration

Paint Spray

Petrochemical

Pharmaceutical

Printing

Powder Coating

Railway

Sewage Purification Installation

Utilities

Visitors

Waste Management

Welding

ชุดป้องกันร่างกาย
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วิธีการสวมใส่ชุด

วิธีการถอดชุด

เลือกขนาดใหเ้หมาะสม
กบัผูปู้ฏิิบตังิาน
(มีขนาดใหเ้ลือก 3 size M,L,XL)

1.ดงึแถบเสือ้ท่ีมีแถบกาวออก
2.รูดซิปิูลงจนสด่

สวมแขนเขา้ในช่ด่และดงึช่ด่
เขา้สวมไหล ่ทัง้ 2 ขา้ง

1. สอดนิว้หวัแมมื่อเขา้ช่อ่งวา่ง
    ระหวา่งฮดูกบัใบหนา้
2. ดงึฮดูออก

นั่งบนเกา้อีแ้ละสวมขาเขา้ช่ด่ทีละขา้ง

รูดซิปิูลงไปูท่ีเอว

ใสฮ่ดูคลม่ศีรษะ แลว้รูดซิปิู ขึน้ปิูดใหเ้รยีบรอ้ย
**สำาหรบัร่น่ 3000T ขึน้ไปูลอกเทปูกาวออกและแปูะเพ่ื้อใหซ้ิปิูตดิแนบสนิทกบัช่ด่

  1.ถอดแขนอีกขา้งออกโดยจบัดา้นในช่ด่
  2.นั่งและมว้นเก็บช่ด่ใหส้ว่นท่ีถกูปูนเป้ืูอนอยูด่า้นใน

1.พ้บัช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี โดยใหส้ว่นท่ีปูนเป้ืูอนอยูด่า้นใน  
**ผูส้วมใสค่วรระวงัไมใ่หปู้นเป้ืูอนตวั
2.ทิง้ในถงัขยะท่ีจะนำาไปูกำาจดัถกูตอ้งตามกฏิหมาย

รูดซิปิูขึน้ครึง่หนึง่

ถอดแขนเสือ้ขา้งแรกจากดา้นหลงั

ลองยกแขน ยอ่ตวั เพ่ื้อทดสอบความพ้อดีของช่ด่ก่อนเขา้ปูฏิิบตังิาน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะ

1.หา้มนำามาใช่ซ้ิ ำา้
2. สว่นตา่งของช่ด่ท่ีบรเิวณขอ้มือ, ขอ้เทา้ และคอ 
ควรพ้นัดว้ยเทปูเพ่ื้อลดการปูนเป้ืูอนของสารเขา้สูร่า่งกาย
(เพ่ื้อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน Type 4,5,6 และ EN1073-2)

1.ในการถอดช่ด่ออก ตอ้งทำาอยา่งระมดัระวงั ไมใ่หปู้นเป้ืูอนสว่นใดสว่นหนึง่ของรา่งกายผูส้วมใส ่        

2.ช่ด่ท่ีปูนเป้ืูอน หลงัจากการใช่ง้านแลว้ ควรกำาจดัทิง้ตามวิธีการท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม
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Category I    ช่ด่ coverall ทั่วไปูท่ีไมไ่ดถ้กูออกแบบมาใหร้องรบัการปูอ้งความเสี่ยงและมลภ์าวะใดๆ

Category II   ช่ด่ coverall ระดบักลางท่ีออกแบบมาใหส้ามารถปูอ้งกนัความเสี่ยงและมลภ์าวะในระดบัปูานกลาง

Category III  ช่ด่ coverall ท่ีออกแบบมาใหส้ามารถปูอ้งกนัความเสี่ยงและมลภ์าวะท่ีสามารถสง่ผลตอ่ชี่วิตของผูส้วมใสไ่ด้

* ช่ด่ Ultitec ทก่ร่น่จดัอยูใ่น Category III

ชุดป้องกันร่างกาย

ULTITEC 500 และ 
ULTITEC 3000T

ULTITEC 400 และ 
ULTITEC 5000

มาตรฐานชนิดของชุด Coverall
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รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SULT0500ZZZZM ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ น Pangocare 500 M#+ ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT0500ZZZZL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ น Pangocare 500 #L+ ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT0500ZZZXL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ น Pangocare 500 #XL+ ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SULT1000LZZZS ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี Pangocare 
1000L #S+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT1000LZZZM ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี Pangocare 
1000L #M+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT1000LZZZL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี Pangocare 
1000L #L+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT1000LZZXL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี Pangocare 
1000L #XL+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

คุณสมบัติทั่วไปของชุด
• ผลติจากเสน้ใย Polypropylene ใหน้ำา้หนกัเบา อากาศถ่ายเทไดดี้
• ทอดว้ยระบบ Spunbond และ Melt Blown (ในบางร่น่)ใหเ้นือ้ผา้น่ม่ เหนียว แตท่นทาน
• ตดัเยบ็ตะเข็บอยา่งดีแบบ Stitched seam หรอื Stitched seam พ้รอ้มเทปูปิูด (ในบางร่น่) ใหค้วามมั่นใจ ปูอ้งกนัการทะลแ่ละไหลผา่น
• ออกแบบใหฮ้ดู ขอ้มือและขอ้เทา้แบบมีแถบยางยืด เพ่ิ้มความยืดหย่น่ คลอ่งตวั กระช่บั แนบสนิท
• สว่นหวัและเปูา้ใช่ผ้า้แยกชิ่น้สว่น ใหค้วามกระช่บั เพ่ิ้มความทนทาน
• มีแถบปิูดซิปิู เพ่ิ้มการปูอ้งกนั

      ชุดป้องกันฝุุ่่น Ultitec 500              ชุดป้องกันฝุุ่่นและสารเคมี Ultitec 1000L

คุณสมบัติ
• ปูอ้งกนัฝุ่่่ นช่นิดตา่งๆได ้
• สะดวกตอ่การใช่ง้านในการปูอ้งกนัเป้ืูอน
• ช่ว่ยปูอ้งกนัวตัถด่บิ อปู่กรณ ์และสนิคา้ในกระบวนการผลติ ท่ี

ทำาใหเ้กิดการปูนเป้ืูอน จากฝุ่่่ นท่ีอาจตดิมากบัเสือ้ผา้ปูกตขิองผู้
ปูฎิบตังิาน

• ลดความจำาเป็ูนในการตอ้งเปูลี่ยนช่ด่ระหวา่งงาน

มาตรฐาน

คุณสมบัติ
• เนือ้ผ้าสามชั้นเพ่ิ้มความทนทาน

• เนือ้ผา้ MB ช่ัน้กลางช่ว่ยกรองอนุภาคตา่งๆที ่ขนาด 0.5-1 

ไมครอน ไดถ้งึ 99.8%

• ปูอ้งกนัฝุุ่่นละอองและการกระเซ็น็ของสารอนัตราย

• ปูอ้งกนัการปนเป้ือนของฝุุ่่นไดจ้ากทกุทศิทางตามมาตรฐาน 

EN1073-2

• ปูอ้งกันไฟฟ้าสถติไดต้ามมาตราฐาน EN1149-5

• เป็ูนช่ด่ Type 5, 6
มาตรฐาน

ชุดป้องกันร่างกาย

Type 5 Type 6 EN1149-5EN1073-2

Stitched Seam
Reinforced 4-thread 
overlocked seam offers 
stronger seam strength 
and better protection.

Spunbonded 
Polypropylene

Spunbonded 
Polypropylene
Melt Blown 
Polypropylene

Stitched Seam
Reinforced 4-thread 
overlocked seam offers 
stronger seam strength 
and better protection.

Dust & Light Liquid 

Coverall

Breathability

 

Category I

      

Breathability
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               ชุดป้องกันฝุุ่่นและสารเคมี Ultitec 3000T

คุณสมบัติ

• เนือ้ผา้ช่ัน้เดียวอยา่งหนาเคลือบฟิลม์ระบายอากาศ
• มแีถบฟิลม์ปิดซ็ปิและรอยตะเขบ็ตา่งๆ เพิม่การป้องกัน

ของเหลว ใหค้วามม่ันใจ
• มีสภ์าพ้ความเป็ูนขย่ตำ่า ลดการปูนเป้ืูอน   
• ป้องกันการไหลและซ็มึผ่านของสารเคมตีามมาตรฐาน 

ASTM F1670
• ป้องกันของเหลวแบบหยด ละอองหรือชนิดอืน่ๆทีไ่ม่มแีรง

ดนัได้
• ปูอ้งกนัการปูนเป้ืูอนของฝุ่่่ นไดจ้ากทก่ทิศทางตามมาตรฐาน 

EN1073-2
• กนัมลภ์าวะทางชี่วภ์าพ้ เลือด รวมถงึเชื่อ้โรคตา่งๆไดต้าม

มาตรฐาน EN14126
• ปูอ้งกนัไฟฟา้สถิตไดต้ามมาตรฐาน EN1149-5
• เป็ูนช่ด่ Type 4B, 5B, 6B 

มาตรฐาน

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SULT2000ZZZZS ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 2000 #S+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT2000ZZZZM ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 2000 #M+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT2000ZZZZL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 2000 #L+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT2000ZZZXL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 2000 #XL+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

Stitched Seam
Reinforced 4-thread 
overlocked seam offers 
stronger seam strength 
and better protection.

Breathable Film

Spunbonded 
Polypropylene

                   ชุดป้องกันฝุุ่่นและสารเคมี Ultitec 2000

คุณสมบัติ

• เนือ้ผา้ช่ัน้เดียวอยา่งหนาเคลือบฟิลม์ระบายอากาศ
• มีสภ์าพ้ความเป็ูนขย่ตำ่า ลดการปูนเป้ืูอน
• ป้องกันร่างกายจากฝุุ่่นละอองอันตราย   และการกระเซ็น็

ของสารเคมี
• ป้องกันมลภาวะทางชวีภาพ เลือด รวมถงึเชือ้โรคตา่งๆได้

ตามมาตรฐาน EN14126
• ป้องกันการปนเป้ือนของฝุุ่่นไดจ้ากทกุทศิทางตาม

มาตรฐาน EN1073-2
• ป้องกันไฟฟ้าสถติไดต้ามมาตรฐาน EN1149-5
• เป็ูนช่ด่ Type 5B, 6B

มาตรฐาน

Breathability

 

Breathable Film

Spunbonded 
Polypropylene

Stitched with 
Tape Seam
Stitched with 
chemical barrier 
tape seam for a 
higher barrier to 
particulate and 
liquid splashes.

Oil, Chemical & 

Resistant Coverall

Breathability

 

Dust & Liquid Splash 
Resistant Coverall

Type 5-B Type 6-B EN1073-2 EN1149-5EN 14126 DIN 32781

ชุดป้องกันร่างกาย

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SULT3000TZZZS ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 3000T #S+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT3000TZZZM ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 3000T #M+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT3000TZZZL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 3000T #L+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT3000TZZXL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 3000T #XL+

ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

Type 5-B Type 6-B EN1073-2EN 1149-5 EN 14126 DIN 32781Type 4-B 
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ชุดป้องกันร่างกาย

External 
Barrier Film

Spunbonded 
Polypropylene

Stitched with 
Tape Seam
Stitched with 
chemical barrier 
tape seam for a 
higher barrier to 
particulate and 
liquid splashes.

Chemical & Liquid 
Jet Resistant Coverall

Breathability

 

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SULT4000ZZZZM ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 4000 #M+

เหลือง 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT4000ZZZZL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 4000 #L+

เหลือง 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT4000ZZZXL ช่ด่ปูอ้งกนัฝุ่่่ นและสารเคมี 
Pangocare 4000 #XL+

เหลือง 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

                  ชุดป้องกันฝุุ่่นและสารเคมี Ultitec 4000

คุณสมบัติ

• เนือ้ผา้ช่ัน้เดียวอยา่งหนาเคลือบฟิลม์ระบายอากาศ
• นำา้หนกัเบา แตแ่ข็งแรง
• มีแถบฟิลม์ปิูดซิปิูและรอยตะเข็บตา่งๆ เพ่ิ้มการปูอ้งกนัของเหลว 

ใหค้วามมั่นใจ
• ป้องกันของเหลวแบบหยด ละออง หรือชนิดอืน่ๆทีม่แีรง

ดนัปานกลางได้
• ป้องกันการไหลและซ็มึผ่านของสารเคมไีดห้ลากหลาย

ชนิดตามมาตรฐาน ASTM F1670 เช่น่กนั Sulfuric Acid 
98%, Formaldehyde 10%, Ethylene glycol และอ่ืนๆ

• ปูอ้งกนัการปูนเป้ืูอนของฝุ่่่ นไดจ้ากทก่ทิศทางตามมาตรฐาน 
EN1073-2

• ปูอ้งกนัมลภ์าวะทางชี่วภ์าพ้ เลือด รวมถงึเชื่อ้โรคตา่งๆไดต้าม
มาตรฐาน EN14126

• ปูอ้งกนัไฟฟา้สถิตไดต้ามมาตรฐาน EN1149-5
• เป็ูนช่ด่ Type 3B, 4B, 5B, 6B 
 มาตรฐาน

Type 4-B Type 5-B EN1073-2EN1149-5 EN 14126Type 3-B 
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ชุดป้องกันร่างกาย

ชุดป้องกันฝุุ่่นและสารเคมี Ultitec 5000

Code Description Color UOM Package

SULT5000ZZZZM Hight-protection Coverall Pangocare 5000 #M+ ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT5000ZZZZL Hight-protection Coverall  Pangocare 5000 #L+ ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

SULT5000ZZZXL Hight-protection Coverall  Pangocare 5000 #XL+ ขาว 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : แพ้ค็

Breathability

Type 3-B 

EN1149-5 EN1073-2 EN 14126

Type 5-B Type 4-B 

ตะเข็บเย็บ 4 ช้ันแบบโอเวอร์ล็อค

7-9 เข็มต่อ 1 นิ้ว

ใช้เส้นใยที่มีความทนทานสูงถึง 300D

เจาะเย็บลึกถึง 4 mm.

และมีเทปปิดทับ เพื่อป้องกันสารเคมีไหลผ่่าน

PP Nonwoven

Composite Fabric

 คุณสมบัติ
• ป้องกันสารเคมอัีนตรายไดร้ะดบัสูง Type 3 ผลติจากผา้คอมโพ้สติหลายช่ัน้ และ

มีการปิูดตะเข็บเยบ็โดยเทปูปูอ้งกนัสารเคมี ซิึง่ไดร้บัมาตรฐาน TYPE 3 EN 14605, 
ULITITEC 5000 มีช่ัน้พิ้เศษท่ีปูอ้งกนัจากไอพ้น่จากของเหลวไดจ้ากทก่ทิศทาง และปูอ้งกนั
สารพิ้ษจากสารเคมีหลากหลาย ทัง้ท่ีเป็ูนแบบอินทรยี ์หรอื อนินทรยี์

• ซ็ลี ถูกออกแบบมาเพือ่ปิดใหแ้น่น ซิึง่เป็ูนการปูอ้งกนัระดบัสงูสด่ มาใหก้บัผู้
ใช่ง้าน ฮูด้ถกูออกแบบมาอยา่งดีใช่คู้ก่บัเครือ่งช่ว่ยหายใจไดอ้ยา่งเหมาะ
สม มีการปิูดซิปิูอยา่งแนน่หนาโดยผา้สองช่ัน้ เพ่ื้อปูอ้งกนัของเหลวทก่ช่นิด
ไหลผา่นเม่ือจำาเป็ูนตอ้งทำางานในสภ์าพ้แวดลอ้มท่ีอนัตราย การออกแบบ
ช่ด่ปูระเภ์ทนีเ้ป็ูนการปูอ้งกนัระดบัสงูสด่

      

โครงสร้างของตะเข็บ
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เอี๊ยม PVC กันสารเคมี
PVC Apron

เอี๊ยมผ่้ายีนส์
Denim Apron

เอี๊ยมผ่้าโทเร
Polyester & Cotton Apron

เอี๊ยมพลาสติก
Plastic Apron

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0008BUZZZ เอีย๊มพี้วีซีิ สีนำา้เงิน+ 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0010ZZZZZ เอีย๊มผา้ยีนส ์สีนำา้เงิน+ 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0011BUZZZ เอีย๊มผา้โทเร สีนำา้เงิน+ 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0009ZZZZZ เอีย๊มพ้ลาสตกิ+ 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

• ผลติจาก PVC ไมฉี่กขาดงา่ย
• ปูอ้งกนัสารเคมี และของเหลวอ่ืนๆ
• เนือ้ PVC สามารถกนัของเหลวซิมึผา่นไดดี้กวา่เนือ้ผา้ทั่วไปู
• ทรงเอีย๊มแบบเปิูดหลงัใหอ้ากาศสามารถถ่ายเทได้

• ทำาจากผา้ยีนส ์สามารถปูอ้งกนัฝุ่่่ นและคราบสกปูรกแบบแหง้
ตา่งๆ

• ใหส้มัผสัท่ีเป็ูนเนือ้ผา้
• มีนำา้หนกัเบา สบาย คลอ่งตวั

• ทำาจากผา้โทเร สามารถปูอ้งกนัฝุ่่่ นและคราบสกปูรกแบบแหง้ตา่งๆ
• ใหส้มัผสัท่ีเป็ูนเนือ้ผา้
• มีนำา้หนกัเบา สบาย คลอ่งตวั

• ทำาจากพ้ลาสตกิ สามารถปูอ้งกนัของเหลวซิมึเขา้ได้
• เหมาะกบังานซิกัลา้งหรอืทำาความสะอาดอ่ืนๆ
• มีนำา้หนกัเบา คลอ่งตวั

เอี้ยมกันเป้ือน

ชุดป้องกันร่างกาย
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ชุดหมีส�าหรับงานช่าง งานเช่ือม

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0024 ช่ด่หมีช่า่งเช่ื่อม สีนำา้เงิน + S - 5L นำา้เงิน, สม้ 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

• ทำาจากผ้าเวสปอยท์
• มีหลายขนาดใหก้ระช่บัตามแตล่ะคน
• มีกระดุมปูรบัความกระช่บั
• มีกระเปู๋าใสอ่ปู่กรณท่ี์ตวัเสือ้และกระเปู๋ากางเกง

ชุดหมีช่างเช่ือมแบบติดกระดุม
Welding Coverall

ชุดป้องกันร่างกาย

ชุดหมีแบบติดกระดุมพร้อมแถบสะท้อนแสงที่หลัง
Coverall with Reflective Tape

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0026 ช่ด่หมีสีกรมแถบสะทอ้นแสง
หลงั1แถบ กวา้ง2" +

กรม, สม้  S -4L 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0048 ช่ด่หมีตดิซิปิูยาว + กรม, สม้ S - 4L 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

• ช่ด่หมีแบบเตม็ตวั
• ผลติจากผ้าคอตตอน
• มีแถบสะทอ้นแสงหน่ึงแถบทีด่า้นหลังขนาด 2 นิว้
• มีสีและขนาดใหเ้ลือก
• มีกระเปู๋าใสอ่ปู่กรณท่ี์ตวัเสือ้และกระเปู๋ากางเกง

ชุดหมีแบบซิปยาว
Coverall with long zip

• ช่ด่หมีแบบเตม็ตวั
• ผลติจากผ้าคอตตอน
• มีกระเปู๋าเสือ้และกางเกง 2 ขา้ง
• งา่ยตอ่การสวมใสด่ว้ยซ็ปิขนาดยาว
• มีสีและขนาดใหเ้ลือก
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เสื้อช่างเช่ือมหนังท้อง
Welding Split Leather Suit

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0003ZZZZZ เสือ้ช่า่งเช่ื่อมทำาจากหนงัทอ้ง+ Free Size 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

• ทำาจากหนงัทอ้งช่ัน้ใน ใหค้วาม
คงทน

• สามารถทนความรอ้นจากงาน
เช่ื่อม

• ปูอ้งกนัสะเก็ดไฟท่ีเกิดจากหนา้
งานเช่ื่อมได้

• ขนาดยาว 44 นิว้
• มีกระเปู๋าท่ีดา้นหนา้
• ตดิกระดม่ดา้นหลงั
• Free size

ชุดป้องกันร่างกาย

ปลอกแขนผ่้า

ชุดหนังและปลอกแขนส�าหรับงานเช่ือม Welding Suit

ปลอกแขนผ่้ายีนส์
Denim Arm Sleeves

ปลอกแขน Safety
Safety First Cotton Armband

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0035ZZZZZ ปูลอกแขนหนงัทอ้ง+ 19 นิว้ 1 คู่ 1 คู ่: ถง่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0036GRZZZ ปูลอกแขน SAFETY สีเขียว+ 8 นิว้ 1 ชิ่น้ 1 ชิ่น้: ถง่

SUIT0036WHZZZ ปูลอกแขน SAFETY สีขาว+ 8 นิว้ 1 ชิ่น้ 1 ชิ่น้: ถง่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0040ZZZZZ ปูลอกแขนผา้โทเร+ นำา้เงิน 1 คู่ 1 คู ่: ถง่

• ทำาจากผา้ยีนส ์สามารถปูอ้งกนัฝุ่่่ นและ
คราบสกปูรกแบบแหง้ตา่งๆ

• ใหส้มัผสัท่ีเป็ูนเนือ้ผา้
• มีนำา้หนกัเบา สบาย คลอ่งตวั
• ยาว 20.5 นิว้
• มาพ้รอ้มแถบยางยืดท่ีปูลายปูลอก ให้

ความกระช่บั

• ทำาจากผา้ฝุ่า้ย 
• ใหส้มัผสัท่ีเป็ูนเนือ้ผา้
• มีความยาว 8 นิว้

ปลอกแขนผ่้าโทเร
Polyester & Cotton Arm Sleeves

• ผลติจากผา้โทเร
• มีความทนทานกวา่ผา้ธรรมช่าติทั่วไปู
• มาพ้รอ้มแถบยางยืดท่ีปูลายปูลอก ให้

ความกระช่บั
• มีนำา้หนกัเบา สบาย คลอ่งตวั

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0031ZZZZZ ปูลอกแขนหนงัทอ้ง+ 19 นิว้ 1 คู่ 1 คู ่: ถง่

• ทำาจากหนงัทอ้งช่ัน้ใน ใหค้วาม
คงทน

• สามารถทนความรอ้นจากงานเช่ื่อม
• ปูอ้งกนัสะเก็ดไฟท่ีเกิดจากหนา้งาน

เช่ื่อมได้
• ขนาดยาว 19 นิว้
• มาพ้รอ้มสายผกูใหค้วามกระช่บัมาก

ขึน้

ปลอกแขนหนังท้อง
Cow Split Leather Arm Sleeves
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ชุดกันฝุ่น Raincoat

ชุดกันฝุ่นแบบแยกเสื้อและกางเกง
อย่างหนา
Two-Pieces Rain Suit (Thick)

ชุดกันฝุ่นอย่างหนา
Rain Coat (Thick)

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0017ZZZZZ ช่ด่กนัฝุ่นแบบคลม่อยา่งหนา+ สม้ 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0018ZZZZZ ช่ด่กนัฝุ่นช่นิดแยกเสือ้-กางเกง
อยา่งหนา+

สม้ 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

• เนือ้ผา้ PVC แบบหนา ปูอ้งกนั
• ปูอ้งกนัการซิมึผา่นของฝุ่นและของเหลวอ่ืนๆ
• ช่ด่แบบแยกชิ่น้เสือ้กบักางเกง
• มาพ้รอ้มฮูด้และสายปูรบั ใหค้วามกระช่บั มั่นใจ
• มช่ีองระบายอากาศ ใหอ้ากาศถา่ยเทสะดวก
• มแีถบสะทอ้นแสงดา้นหลัง
• มีแถบปิูดดา้นหนา้สองช่ัน้ ทัง้แถบกระดม่และแถบ

ซิปิู เพ่ิ้มการปูอ้งกนั

• เนือ้ผา้ PVC แบบหนา ปูอ้งกนัการ
ซิมึผา่นของฝุ่น และของเหลวอ่ืนๆ

• ช่ด่ปูอ้งกนัยาวถงึหวัเขา่
• มาพ้รอ้มฮดูและสายปูรบั ใหค้วาม

กระช่บั มั่นใจ
• มช่ีองระบายอากาศ ใหอ้ากาศ

ถา่ยเทสะดวก
• มแีถบสะทอ้นแสงดา้นหลัง
• มีแถบปิูดดา้นหนา้สองช่ัน้ ทัง้แถบ

กระดม่และแถบซิปิู เพ่ิ้มการปูอ้งกนั

ชุดกันสารเคมี ชนิดแยกเสื้อ-กางเกง
Chemical Protective Suit
(Two-Pieces)

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ สี ขนาด หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

SUIT0020ZZZZL ช่ด่กนัสารเคมี ช่นิดแยก
เสือ้-กางเกง #L+

เหลือง L 1 ช่ด่ 1 ช่ด่ : ถง่

• เนือ้ผา้ PVC/PE ปูอ้งกนัสารเคมี
ช่นิด ดา่ง กรด และนำา้มนัซิมึผา่น
ไดดี้

• ช่ด่แบบแยกชิ่น้เสือ้กบักางเกง 
สะดวก ครอบคลม่การทำางานท่ี
หลากหลาย

ชุดป้องกันร่างกาย
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สาเหตุที่น�าไปสู่อาการบาดเจ็บจากการท�างาน อาจเกิดไดจ้ากหลายปัูจจยั ไดแ้ก่

•  สภ์าพ้การทำางานไมเ่หมาะสม เช่น่ แสงสวา่ง, เสียงดงั, อณ่หภ์มิู, ความสั่นสะเทือน, ความเรว็ของเครือ่งจกัร, งานซิำา้ซิากจำาเจ

•  อปู่กรณ ์เครือ่งจกัร เครือ่งมือตา่งๆท่ีมีขนาดไมเ่หมาะสมกบัขนาด สดัสว่นของรา่งกายผูปู้ฏิิบตังิาน

•  ลกัษณะงานท่ีทำาดว้ยทา่ทางอิรยิาบทท่ีฝืุ่นธรรมช่าต ิไดแ้ก่ งานท่ีตอ้งมีการบดิโคง้งอของขอ้มือ งอแขน การงอศอก การจบั โดยเฉพ้าะนิว้มือ

ซิำา้ๆ งานท่ีตอ้งกม้ศีรษะ กม้หลงั บดิเอีย้วตวั เอือ้มหรอืยกสิ่งของขึน้สด่แขน

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยกเคลื่อนย้ายของหนัก

 ปัูจจบ่นัปูระเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยกเคลื่อนยา้ยของหนกั คือ กฎกระทรวง กำาหนดอตัรานำา้หนกัท่ีนายจา้งใหล้กูจา้ง

ทำางานได ้พ้.ศ. 2547 ท่ีอาศยัอำานาจตามพ้ระราช่บญัญตัิค่ม้ครองแรงงาน พ้.ศ. 2551 ไดก้ำาหนดใหล้กูจา้งทำางานยก แบก หาม หาบ ทนู ลาก หรอื

เข็นของหนกัไมเ่กินอตัรานำา้หนกัโดยเฉลี่ยตอ่ลกูจา้งหนึง่คน ดงัตอ่ไปูนี้

วิธียกเคลื่อนย้ายของอย่างถูกวิธี

 การยกของจากท่ีหนึง่ไปูยงัอีกท่ีหนึง่ ดเูหมือนจะ

เป็ูนงานงา่ยๆ แตท่ราบหรอืไมว่า่ในแตล่ะปีูมีผูบ้าดเจ็บ

หรอืเจ็บปู่วยจากการยกของไมถ่กูวิธีเป็ูนจำานวนมาก ดงั

นัน้การเรียนรูแ้ละปูฏิิบตัิตามขัน้ตอนการยกเคลื่อนยา้ย

ของอย่างถกูวิธีจะปูฏิิบตัิตามขัน้ตอนการยกเคลื่อนยา้ย

ของอยา่งถกูวิธีจะช่ว่ยปูอ้งกนัการเกิดปัูญหาดงักลา่วได้

20 กิโลกรมัสำาหรบัลกูจา้ง

ซิึ่งเป็ูนเด็กหญิงอาย่ตั้งแต ่

15 ปีู แตย่งัไมถ่งึ 18 ปีู

25 กิโลกรมัสำาหรบัลกูจา้งซิึง่

เป็ูนเดก็ช่ายอายต่ัง้แต ่ 15 ปีู

แตย่งัไมถ่งึ 18 ปีู

25 กิโลกรมัสำาหรบั

ลกูจา้งซิึง่เป็ูนหญิง

55 กิโลกรมัสำาหรบั

ลกูจา้งซิึง่เป็ูนช่าย

20 kg. 25 kg. 25 kg. 55 kg.

 ในกรณีของนำา้หนกัเกินอตัรานำา้หนกัท่ีกำาหนด ใหน้ายจา้งจดัใหมี้และใหล้กูจา้งใช่เ้ครือ่งทน่แรงท่ีเหมาะสม และไมเ่ป็ูนอนัตรายตอ่

สข่ภ์าพ้และความปูลอดภ์ยัของลกูจา้ง

1. ยืนใหชิ้่ดกบัสิ่งของ วางเทา้ใหถ้กูตอ้งมั่นคง เพ่ื้อปูอ้งกนัการเสียสมดล่ของ

รา่งกาย

2. ยอ่เขา่ลง ใหห้ลงัเป็ูนแนวตรง เพ่ื้อรกัษาสภ์าพ้ความโคง้งอของกระดกูสนั

หลงัใหเ้ป็ูนแนวตรงหรอืเป็ูนไปูตามธรรมช่าติ เพ่ื้อกระจายแรงกดลงบน

หมอนรองกระดกูสนัหลงัเทา่ ๆ กนั

3. จบัวสัดส่ิ่งของใหม้ั่นคง โดยใช่ฝุ่้่ามือจบัไมใ่ช่ปู่ลายนิว้ เพ่ื้อปูอ้งกนัการลื่น

หลด่มือ และหากเป็ูนไปูไดค้วรมีท่ีจบัหรอืหจูบั เพ่ื้อทำาใหจ้บัไดถ้นดัและงา่ย

ขึน้

4. ใหแ้ขนชิ่ดลำาตวั ไมค่วรกางแขนออก และใหว้สัดส่ิ่งของท่ีจะยกอยูชิ่่ดกบัลำา

ตวัใหม้ากท่ีสด่ เพ่ื้อใหน้ำา้หนกัของวสัดส่ิ่งของผา่นลงท่ีตน้ขาทัง้สองขา้ง ยก

สิ่งของใหชิ้่ดกบัลำาตวัมากท่ีสด่

5. คอ่ย ๆ ยืดเขา่ เพ่ื้อยืนขึน้ โดยใช่ก้ำาลงัจากกลา้มเนือ้ขา และในขณะท่ียืนขึน้ 

หลงัจะอยูใ่นแนวตรงหรอืเป็ูนไปูตามธรรมช่าติ

6. ใหต้ ำาแหนง่ของศีรษะสมัพ้นัธก์บัรา่งกาย โดยใหศี้รษะและกระดกูสนัหลงัอยู่

ในแนวเดียวกนั คืออยูใ่นแนวตรง ซิึง่จะทำาใหม้องเหน็ทางเดนิไดช้่ดัเจนใน

ขณะท่ียกขึน้ และคอ่ยๆ กา้วเดนิไปูจด่หมายอยา่งมั่นคง ไมร่บีรอ้น

ชุดป้องกันร่างกาย
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ชุดป้องกันร่างกาย

วิธีการสวมใส่เข็มขัดพยุงหลัง

วิธีการดูแลรักษา

1. ซิกัดว้ยมือเทา่นัน้กบันำา้สบู ่อยา่แช่ทิ่ง้ไว้

2. ควรซิกัดว้ยนำา้อ่น่ อณ่หภ์มิูไมค่วรเกิน 45 องศา

เซิลเซีิยส

3. หา้มซิกัในนำา้ยาเคมี หรอืนำา้ยาซิกัแหง้ช่นิดตา่งๆ

4. ขยีส้ว่นท่ีสกปูรก และไมค่วรบดิ

5. นำาผึง่ใหแ้หง้ในท่ีรม่

SIZE
FOR WAIST (ขนาดรอบเอว) FOR HIP (ขนาดรอบสะโพก)

inch cm. inch cm.

S 20 – 26 50.8 – 66.0 24 – 30 61.0 – 76.2

M 26 – 32 66.0 – 81.3 30 – 36 76.2 – 91.4

L 32 – 38 81.3 – 96.5 36 – 42 91.4 – 106.7

XL 38 – 44 96.5 – 111.8 42 – 48 106.7 – 122.0

XXL 44 – 60 111.8 – 126.0 48 – 54 122.0 – 137.0

1. พ้าดสายคลอ้งไหล่ 2. ปูรบัความกระช่บัโดยการดงึ

สายรดัรอบนอกออกและยดึติดให้

แนน่กระช่บั

3. ดงึสว่นท่ีรดัเอวไวพ้้อดีกบัช่ว่ง

เอว ตดิแถบอยา่ใหแ้นน่เกินไปู

4. ปูรบัระดบัความยาวของสาย

คลอ้งใหพ้้อดี

เข็มขัดพยุงหลัง
Back Support

• ผลติจากแถบยางยืด Elastic คณ่ภ์าพ้สงู ใหค้วามยืดหย่น่ สามารถระบายอากาศไดดี้ 
นำา้หนกัเบา

• มีแทง่โพ้ลีคารบ์อเนตโดยรอบ ใหค้วามยืดหย่น่ สามารถโคง้งอไดต้ามสรรีะ
• สามารถปูรบัขนาดตวัเข็มขดัเพ่ื้อใหก้ระช่บักบัผูส้วมใส่
• สายเอีย๊มสามารถปูรบัระดบัความยาวได้
• ช่ว่ยพ้ยง่กระดกูสนัหลงัสว่นลา่งและพ้ยง่หนา้ทอ้ง ช่ว่ยผอ่นแรงใหก้บัผูท่ี้ท ำางานหรอื

ยกของหนกั

รหสัสนิคา้ รายละเอียดสนิคา้ ขนาด สี หนว่ยขาย ขนาดบรรจ่

HRNB0003 เข็มขดัพ้ยง่หลงั ร่น่สายเด่ียว + S, M, L, XL, XXL ดำา 1 ชิ่น้ 1 ชิ่น้

HRNB0009 เข็มขดัพ้ยง่หลงั ร่น่สายคู+่ S, M, L, XL, XXL ดำา 1 ชิ่น้ 1 ชิ่น้

HRNB0012 เข็มขดัพ้ยง่หลงั สายคู ่ขนาด 10 นิว้ + S, M, L, XL, XXL ดำา 1 ชิ่น้ 1 ชิ่น้

HRNB0009HRNB0003

HRNB0012


