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เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานจริง



3

Competitive Advantage : Technical Textiles
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Value Chain of Textile Industry in Thailand 2018

OEM 
ODM OBM

Natural

• Dyeing
• Printing

Employment 69,298 people 153,217 people 329,085 people

Export 4,668.1 MU$ (+7.3%) 

Import 3,650.8 MU$ (+10.7%) 1,717.8 MU$ (+24.1%)

Balance Trade 1,017.3 MU$ 747.8 MU$

15 มิถนุายน 2555

Man-made

•Cotton 
•Hemp

• Banana
• Coconut

• Silk

YarnFiber ClothingFabric & Finishing

• Knit
• Woven
• Non-woven

12 156

• Polyester 
• Nylon
• Acrylic

1,646 2,143 

Source : THTI

2,465.6 MU$ (+5.1%)

•Viscose



2019 Thailand has demand for garments for medical usages
• Medical workers 700,000 garments/year
• Gowns usage in surgery 6,900,000 units/year

ที่มา : แผนพัฒนาสถิติสาขาสุขภาพและคู่มือการลงทุนสิ่งทอเทคนิค
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Medical Hub



Nonwovens’ Applications

•Safe
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… Changes in Innovation Direction …

TECHNOLOGIES

“TECHNOLOGY-PUSH” “MARKET-PULL”

Materials,

processes

new end-use

New performance

New products

Customer needs

CUSTOMER

Specific end-use

Precise

Performance

specification

A product to 
meet the 

specifications

Technology, materials 
processes

An adapted

product
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… Company Driving Force …

PRODUCTION

DRIVING 

FORCE

PRODUCT

DRIVING 

FORCE

MARKET

DRIVING 

FORCE



Standard of N95 Respirators and 
Surgical Masks
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FOR DECREASING 

THE RISK OF 
AIR-BORNE TRANSMITTED 

INFECTION
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SINGLE USE HYGIENIC FACEMASKS

Conceptual
Design

Barrier Comfort

Environment

Balance

Hygenic Facemask

Protection
• Bacteria filtration 
efficiency 
• Virus filtration 
efficiency 
• Particle filtration
efficiency

Comfort
Breathability

•Differential Pressure
P  International

Standard
Nelson lab



SINGLE USE HYGIENIC FACEMASKS

Medical level
Or

Protection

Level 1 Level 2 Level 3

General use
•Emergency

•Dentist
surgical

Materials used Nose piece

• Headband (Latexfree,rubber)
• Loop (latex free,rubber)
• Tie (Non woven)

Spunbond
(25-30 gsm)

P  

Meltblown
(20-25 gsm)

Spunbond PP
(14-20 gsm)
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Standard of Reusable 
face mask











ประกาศฉบับใหม ่กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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นวัตกรรม ชุด PPE



Personal protective equipment

Personal protective equipment (PPE) is
protective clothing, helmets, goggles, or other garments or equipment 

designed to protect the wearer's body from injury or infection. The hazards 
addressed by protective equipment include physical, electrical, heat, 
chemicals, biohazards, and airborne particulate matter. Protective equipment 
may be worn for job-related occupational safety and health purposes, as 
well as for sports and other recreational activities. "Protective clothing" is 
applied to traditional categories of clothing, and "protective gear" applies to 
items such as pads, guards, shields, or masks, and others. PPE suits can be 
similar in appearance to a cleanroom suit.



Personal protective equipment (PPE) is

The purpose of personal protective equipment is to reduce 
employee exposure to hazards when engineering 
controls and administrative controls are not feasible or effective 
to reduce these risks to acceptable levels. PPE is needed when 
there are hazards present. PPE has the serious limitation that it 
does not eliminate the hazard at the source and may result in 
employees being exposed to the hazard if the equipment fails.[1]

Personal protective equipment



Personal protective equipment (PPE) is
Any item of PPE imposes a barrier between the wearer/user and 

the working environment. This can create additional strains on the 
wearer; impair their ability to carry out their work and create significant 
levels of discomfort. Any of these can discourage wearers from using 
PPE correctly, therefore placing them at risk of injury, ill-health or, 
under extreme circumstances, death. Good ergonomic design can help 
to minimise these barriers and can therefore help to ensure safe and 
healthy working conditions through the correct use of PPE.

Personal protective equipment



Personal protective equipment (PPE) is

Practices of occupational safety and health can use hazard 
controls and interventions to mitigate workplace hazards, which pose a 
threat to the safety and quality of life of workers. The hierarchy of 
hazard controls provides a policy framework which ranks the types of 
hazard controls in terms of absolute risk reduction. At the top of the 
hierarchy are elimination and substitution, which remove the hazard 
entirely or replace the hazard with a safer alternative.

Personal protective equipment



If elimination or substitution measures cannot apply, engineering 
controls and administrative controls, which seek to design safer 
mechanisms and coach safer human behavior, are implemented. 
Personal protective equipment ranks last on the hierarchy of 
controls, as the workers are regularly exposed to the hazard, with a 
barrier of protection. The hierarchy of controls is important in 
acknowledging that, while personal protective equipment has 
tremendous utility, it is not the desired mechanism of control in 
terms of worker safety.

ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_protective_equipment

Personal protective equipment
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 เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัย Personal Protective Equipment (PPE) หมายถึง
อุปกรณ์ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ในการสวมใส่ขณะท างานเพื่อป้องกันอันตราย เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ หรือช่วยลดอาการบาดเจ็บจากหนักให้เป็นเบา เช่น ถ้าใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยก็จะท าให้ลดความเสี่ยงในการท างานมากกว่าเดิม การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยเป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีในการป้องกันอันตรายจากการ
ท างาน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีการป้องกันและควบคุมที่สภาพสิ่งแวดล้อมของการท างานก่อน โดยการ
แก้ไขปรับปรุงทางวิศวกรรมการกั้นแยกไม่ให้ปะปนกับสิ่งอื่นหรือการใช้เซฟการ์ดแบบต่างๆ หรือ
การที่จะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเปลี่ยนกรรมวิธีการท างาน ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการดังกล่าวได้ก็จะน ากลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายมาใช้ประกอบด้วย เพื่อช่วย
ป้องกันอวัยวะของร่างกายในส่วนที่ต้องสัมผัสงานมิให้ประสบอันตรายจากภาวะอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นขณะท างาน

ที่มา : http://www.ultimateplus.co.th/knowledge.php?id=16

Personal protective equipment

ความส าคัญของ PPE
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1. หมวกป้องกันศีรษะ (Head Protection Devices)

ใช้ส าหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทกชนหรือวัตถุตกจากที่สูงมากระทบศีรษะมี

ลักษณะแข็งแรงและท าด้วยวัสดุที่แตกต่างกันออกไปคือใช้ในงานอุสหกรรมทุกประเภทเป็นต้น 

2. อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection)

ใช้ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมต่างๆ    เช่น  อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งการท างานกับเครื่องจักรกล เช่นเครื่องถลุงเหล็ก เครื่องเจาะปูน 

เครื่องปาดคอนกรีต เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ที่มีเสียงเกินดังที่หูจะรับได้หรือไม่ก็ใน

พื้นที่ๆ ควรระมัดระวังเรื่องเสียงเป็นพิเศษ

ที่มา : http://www.ultimateplus.co.th/knowledge.php?id=16

Personal protective equipment

ส่วนประกอบของชุด PPE 
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3.แว่นนิรภัย (Eye Protection)

อุปกรณ์ปอ้งกันดวงตาจากสารเคมีหรือวัสดอุื่นขณะปฏิบัตงิาน ซึง่อาจกระเด็นเข้าตาท าใหต้าบอดได้

โดยปกตแิว่นตานริภัยใชใ้นวงการอตุสาหกรรมเคมอีุตสาหกรรมงานไม้ อุตสาหกรรมงานเครื่องมอื 

เครื่องจกัรกล งานเชื่อมไฟฟา้ และงานเชื่อมแกส็โดยแว่นตานิรภัยท าจากพลาสตกิหรือกระจกนิรภัย

ไม่แตกกระเดน็เข้าตาผู้ปฏบิัตงิาน  

 4.ชุดป้องกันสารเคมี (Body Protection)

ใช้ส าหรับป้องกนัส่วนต่างๆ ของร่างกาย กรณเีข้าไปปฏิบตัิงานเขตพืน้ที่ท่ีเปน็กรดมีการสวมใส่โดย

แบง่ระดบัของความรุนแรงของสารเคมี และเปน็ไปตาม ข้อก าหนดของส านกับริหารการป้อง

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติสหรัฐอเมริกาโดยมีรับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ ABC และ D
ที่มา : http://www.ultimateplus.co.th/knowledge.php?id=16

Personal protective equipment

ส่วนประกอบของชุด PPE (ต่อ)
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5.หน้ากากกรองฝุน่ละออง (Respirator)
เป็นอุปกรณ์ปอ้งกนัการหายใจเมือ่ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับงานที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ เช่น  ใช้กรองฝุน่ 
ควัน  ฟูมโลหะ กรองก๊าซไอระเหยที่แขวนในอากาศโดยแบง่ไปตามประสิทธิภาพการกรองอากาศ
และชนดิของไส้กรอง
6.ถุงมือนิรภัย (Hand Protection)
ใช้เพือ่ปอ้งกันมือจากการถูกความรอ้น ความสกปรก การกระแทก สะเกด็ไฟ การเสียดสี หรือ การ
บาดคม ถงุมอืนิรภัยมีหลายประเภท เช่น ถุงมือป้องกันงานเลือ่ยด้วยมอื ถุงมือปอ้งกนังานเครื่องจักร 
ถุงมือป้องกันทั่วไป ถุงมือปอ้งกันงานเย็น ถุงมือป้องกันงานเช่ือมและวสัดุทีใ่ช้ท าถุงมือ เชน่ หนงัวัว 
หนังกวาง หนงัหม ูและหนงัแพะ

ที่มา : http://www.ultimateplus.co.th/knowledge.php?id=16

Personal protective equipment

ส่วนประกอบของชุด PPE (ต่อ)
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7.รองเท้านิรภัย (Foot Protection)
เป็นอุปกรณ์ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อต้านทานแรงกระแทกและแรงบีบบริเวณหัวเท้า ประกอบด้วยโครง

เหล็กใช้ส าหรับวัตถุหล่นใส่ป้องกันกระดูกส่วนบน ป้องกันอันตรายจากระแสไฟฟ้า ป้องกันแรงกระแทก
ผ่านการทดสอบแรงบีบ พื้นรองเท้าป้องกันน้ ามัน กรด และส่วนบนป้องกันน้ าซึมเข้ารองเท้า
8.หน้ากากเชื่อม (Face Protection)
ใช้ป้องกันอันตรายจากแสงและควันซึ่งเกิดจากการเชื่อมไฟฟ้ามีทั้งแบบธรรมดาและแบบปรับแสงได้

ในตัว
9.กระบังหน้า (Face Protection)
ใช้ป้องกันเศษโลหะกระเด็นถูกใบหน้าในเวลาที่ท างาน

ที่มา : http://www.ultimateplus.co.th/knowledge.php?id=16

Personal protective equipment

ส่วนประกอบของชุด PPE (ต่อ)
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10.เข็มขัดนิรภัย (Safety Harness)

เป็นอุปกรณ์ช่วยปอ้งกันอันตรายจากการท างานในทีส่งู จะมสีายรัดล าตวัคาดตัง้แต่หัวไหลห่น้าอก

เอวและขา เกี่ยวตดิกับสายช่วยชีวิตเพิ่มความปลอดภัยได้มากเนื่องจากจะเฉลี่ยแรงกระตกุหรือ

กระชากไปท่ีล าตวัด้วยและมกัท าจากวัสดุท่ีมีความออ่นนุ่มเพื่อช่วยลดแรงกระแทกของล าตัวอกี

ชั้นหนึ่งด้วย

11.ฝักบัวฉุกเฉิน  

ใช้ปอ้งกัน หรือ อนัตรายที่อาจจะเกดิจากกรดหรือสารเคมี

ที่มา : http://www.ultimateplus.co.th/knowledge.php?id=16

Personal protective equipment

ส่วนประกอบของชุด PPE (ต่อ)
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