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บทคัดย่อ
การทางานอย่างปลอดภัยในโรงงานคือการช่วยกันสร้างความปลอดภัยในการทางานโดย
วิธีการป้องกันมิให้เกิดขึ้น อาจโดยการควบคุมและการจัดสภาพการทางานให้ปลอดภัย รวมทั้งการ
มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอแก่พนักงานในสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัย
งานวิจัย นี้ เป็นการวิจัย เชิง สารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey study) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อวิธีการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของ
นักศึกษาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จานวน 29 คน โดยเครื่อ งมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก ศึก ษามี
ข้อคิดเห็นต่อวิธีการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยการจัดอบรมให้ความรู้
ให้แก่พนักงานร้อยละ 51.7 นักศึกษา มีข้อคิดเห็นต่อวิธีการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลด้วยการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการเลือกใช้อุปกรณ์ ป้องกัน
อัน ตรายส่วนบุคคลร้อยละ 44.8 นัก ศึก ษามีข้อคิดเห็นต่อวิธี ก ารส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลด้วยการด้วยการให้รางวัลหรือเงินโบนัส ร้อยละ 41.4 นักศึกษามีข้อคิดเห็นต่อ
วิธีก ารส่ งเสริม การใช้ อุป กรณ์ ป้ อ งกั น อัน ตรายส่ วนบุ คคลด้ วยการจั ดกิ จ กรรมหรือโครงการให้
พนักงานได้มีส่วนร่วมร้อยละ 27.6 นักศึกษามีข้อคิดเห็นต่อวิธี การส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลด้วยการให้คาชมเชยแก่พนักงานที่สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตลอดระยะเวลาทางานร้อยละ 10.3 และนักศึกษา มีข้อคิดเห็นต่อวิธีการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยการให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) เป็นแบบอย่างที่
ดีให้พนักงานได้เห็นและปฏิบัติตาม ร้อยละ 6.9 สรุปได้ว่าข้อคิดเห็นของนักศึกษาต่อวิธกี ารส่งเสริม
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทั้งทั้งสิ้น 6 ด้าน ได้แก่ การจัดให้มีการอบรมด้านความ
ปลอดภัย ในการทางาน, การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น , จัดให้มีโครงการ/
กิ จ กรรมส่งเสริมความปลอดภัย ในการทางาน, การให้รางวัลหรือเงิน โบนัสประจาปี , การให้ค า
ชมเชย และการเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) ทั้งนี้ล้วนเป็น
การจู ง ใจด้ ว ยพฤติ ก รรมเชิ งบวก ซึ่ งเหมาะสมกั บ บริ บ ทและลั ก ษณะนิ สั ย ของคนพื้ น ถิ่ น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
คาสาคัญ: ข้อคิดเห็น, การส่งเสริม, นักศึกษา, อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล, โรงงาน
อุตสาหกรรม
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Abstract
Work safety in the factory is a way to help ensure safety by avoiding preventive
measures. Possibly by controlling and maintaining safe working conditions.
Including adequate Personal Protective Equipment (PPE). Workers are encouraged to
work higher than unsafe working conditions.
Cross-sectional study of 29 Samples a survey of opinion towards promoting
to use PPE of workers by the 4th years Occupational Health and Safety students of
the Faculty of Public Health Khon Kaen University. The study showed that 51.7%
of students have opinion toward promoting to use of PPE by providing training
regarding workers. 44.8% of students have a positive opinion toward promoting to
use of PPE with giving the opportunity to express their opinions on the use of PPE
among of workers. 41.4% of students have opinion toward promoting to use of PPE
by giving bonuses. 27.6% of students have opinion toward promoting to use of PPE
by organizing activities or projects for workers to participate. 10.3% of students had
opinion toward promoting to use of PPE by giving compliments regarding workers
wearing PPE all time while working and 6.9% of students have opinion toward
promoting to use PPE by providing a good role model of safety officer for workers
to see and follow. To conclude, all opinion towards promoting use PPE 6 subject
are providing training regarding workers, giving the opportunity to express their
opinions on the use of PPE among of workers, giving bonuses, organizing activities
or projects to participate, compliments regarding workers wearing PPE all time
while working and providing a good role model of safety officer. And all opinion
are motivation with positive behavior. This is appropriate for the context and
character of this indigenous people.
Keywords: Opinion, Promoting, Student, Personal Protective Equipment (PPE),
Factory
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บทนา
ประชากรในประเทศไทยปี 2558 ที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้ น ไป มี จ านวน 55.24 ล้ านคน โดยเป็ น ผู้ อ ยู่ ในก าลั ง
แรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทางาน 38.55 ล้านคนหรือคิด
เป็นร้อยละ 69.8 ซึ่งพบว่าผู้มีงานทามีปัญหาจากความ
ไม่ปลอดภัยในการทางาน จานวน 3.53 ล้านคน โดยเกิด
จากการทางานที่เกี่ยวกับสารเคมี ร้อยละ 47.3 รองลงมา
เป็ น การใช้ เครื่ อ งจั ก ร การใช้ เครื่ อ งมื อ ที่ เป็ น อั น ตราย
ร้อยละ 26.7 และความไม่ปลอดภัยทางหูหรือทางสายตา
ร้อยละ 7.4 ตามลาดับ (สานักงานสถิติแห่งชาติ , 2558)
ซึ่งในงานอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว นั้ น มั ก จะมี สิ่ งคุ ก
ความสุขภาพที่เป็นอันตราย หรือบางครั้งอาจจะมีอุบัติเหตุ
อันตรายจนถึงชีวิต ดังนั้นเมื่อพนักงานต้องทางานอยู่ใน
สภาวะที่มีความเสี่ยง จึงต้องมีหลักความปลอดภัยขึ้นใน
โรงงาน เพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพนักงาน
ที่อยู่ในบริเวณโรงงานนั้นๆ ซึ่งในแต่ละโรงงานก็จะมีการ
ใช้ม าตรการความปลอดภั ย ที่แ ตกต่ างกัน ออกไป แต่ ที่
ได้รับ ความนิ ย มและความครอบคลุ มมากที่สุ ดนั่น ก็คือ
หลั ก การสร้ างความรั บ ผิ ด ชอบและหลั ก การความไม่
ประมาท ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย
แก่พนักงานที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นควร
ส่ ง เสริ ม หรื อ เน้ น ให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความไม่
ประมาทเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวพนักงาน
เอง (หลักความปลอดภัยในโรงงาน, 2560)
องค์ ก ารอนามั ย โลก ได้ ให้ ค วามหมายของการ
ส่งเสริมสุขภาพ ว่าการสร้างเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการ
ศักยภาพของบุคคลในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของ
ตนเอง เพื่อให้มีสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
(WHO, 1986 อ้างถึงใน วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย และคณะ,
2553) เมื่อบุคคลต้องการลดโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค
แรงจูงใจด้านสุขภาพจะเป็นสิ่งผลักดันร่วมกับปัจจัยการ
รับรู้ต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ
สุขภาพ (จุฬาภรณ์ โสตะ, 2554) ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพ
นั้นเป็นกระบวนการสร้างเสริมความสามารถของบุคคล
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออานวย และส่งผลให้บุคคลมี
สุ ขภาพดี ขึ้น กล่ าวคือ สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองให้ เหมาะสมได้ (อาภาพร เผ่ าวั ฒ นา และคณะ,
2555)
การส่งเสริมความปลอดภัยในการทางานจัดเป็น
หน้าที่ประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการ
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ทางาน (จป.) หรือหั ว หน้าควบคุ มงานที่ มี ความส าคั ญ
เท่ากับการจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทางาน
เพราะหากพนักงานไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) แล้วก็อาจ
ได้รับอันตรายได้ทั้งๆ ที่ได้จัดระบบป้องกันอันตรายเอาไว้
ดีแล้ว รวมทั้งตัวพนักงานที่มีอุปนิสั ย ไม่เอาใจใส่ ก็เป็น
สาเหตุทางอ้อมที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อตัวพนักงาน
ได้ ม าก ซึ่ งนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ยและความ
ปลอดภัยนั้นเมื่อจบการศึกษาและเข้าสู่สถานภาพของการ
ปฏิบัติงานแล้วจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่ง
อันตราย รวมทั้งกาหนดมาตรการป้ องกันหรือขั้ นตอน
การทางานอย่างปลอดภัย ดังนั้นการศึกษาความคิดเห็น
ต่อวิธีการส่งเสริมให้พนักงานใช้ PPE ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในฐานะที่
ตนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) เพื่อ
เป็ นแนวทางในการส่ งเสริม สุ ขภาพและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริงได้อย่างเหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ PPE ของนักศึกษา
สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย คณ ะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิธีดาเนินการวิจัย
 รูปแบบการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส ารวจแบบ
ภาคตั ด ขวาง (Cross-sectional survey study) เป็ น
การเก็ บ รวบ รวมข้ อ มู ล โดยการใช้ แ บ บสอบถาม
(Questionnaire) เพื่ อ ส ารวจความคิ ด เห็ น ต่ อ วิ ธี ก าร
ส่งเสริมให้ พ นักงานในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ PPE ใน
ฐานะที่อนาคตตนจะต้องประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่
ความปลอดภั ย ในการท างาน (จป.) ประจ าโรงงาน
อุตสาหกรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนา
มั ย และความปลอดภั ย คณ ะสาธารณ สุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
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ปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จ านวน 56 คน โดยการสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
random sampling) และได้รับการตอบกลับแบบสอบถาม
จานวน 29 คน (คิดเป็น ร้อยละ 52.0)
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ลักษณะ
ของคาถามเป็ น ค าถามปลายเปิ ด ถามถึ งข้อ คิด เห็ น ใน
ฐานะที่อนาคตตนจะต้องประกอบอาชีพเป็น เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัย(จป.) ในการส่งเสริมให้พนักงานใช้ PPE
 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติพรรณนา
(Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อ ยละ (Percentage) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ผลการศึกษาและอภิปรายผล
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อ
วิธีการส่งเสริมให้พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ PPE
ของนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะ
ที่อนาคตตนจะต้องประกอบอาชีพเป็ น เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภั ย ในการท างาน (จป.) ซึ่ งได้ รั บ การตอบกลั บ
แบบสอบถาม จ านวน 29 คน (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.0)
พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยการจัดอบรมให้
ความรู้ให้แก่พนักงานร้อยละ 51.7 นักศึกษา มีข้อคิดเห็น
ต่อ วิธี การส่ งเสริ มการใช้ อุป กรณ์ ป้ อ งกั น อัน ตรายส่ ว น
บุคคลด้วยการให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ร้อยละ 44.8 นักศึกษามีข้อคิดเห็นต่อวิธีการส่งเสริมการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยการด้วยการให้
รางวัลหรือเงินโบนัส ร้อยละ 41.4 นักศึกษามีข้อคิดเห็น
ต่อ วิธี การส่ งเสริ มการใช้ อุป กรณ์ ป้ อ งกั น อัน ตรายส่ ว น
บุคคลด้วยการจัดกิจกรรมหรือโครงการให้พนักงานได้มี
ส่ ว นร่ว มร้ อ ยละ 27.6 นั ก ศึ กษามี ข้ อคิ ด เห็ น ต่อ วิธี ก าร
ส่งเสริมการใช้อุป กรณ์ ป้ องกันอัน ตรายส่ วนบุ คคลด้ว ย
การให้ ค าชมเชยแก่ พ นั ก งานที่ ส วมใส่ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาทางานร้อยละ 10.3
และนั ก ศึ ก ษามี ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ วิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม การใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลด้วยการให้เจ้าหน้าที่
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ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) เป็นแบบอย่างที่ดีให้
พนักงานได้เห็นและปฏิบัติตาม ร้อยละ 6.9
ข้ อคิ ด เห็ น ต่ อวิ ธี การส่ งเสริ มการใช้ อุ ป กรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จัดกลุ่มได้ 6 กลุ่ม ดังนี้
1) การจั ด อบรมด้ า นความปลอดภั ย ในการ
ทางาน
เพื่อการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นโดย
การให้ข้อมูล เพื่อให้เห็นผลกระทบของพฤติกรรมที่ส่งผล
เสียต่อสุขภาพ (จอมขวัญ โยธาสมุทร และคณะ, 2553)
การจัดการอบรมประจาปีหรือ จัดอบรมให้พนักงานใหม่
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
สวมใส่ PPE ให้พนักงานเห็นถึงความสาคัญ สร้างความ
ตระหนักหรือความจาเป็นในการสวมใส่ PPE และเห็นถึง
ประโยชน์ห รือ ข้อดีของการสวมใส่ PPE รวมทั้ งเห็ นถึง
โทษหรือข้อเสียของการไม่ใส่ PPEและให้พนักงานงานได้
ฝึกปฏิบัติในการสวมใส่ PPE พร้อมแนะนาวิธีการสวมใส่
PPE ที่ถูกต้องอีกทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการทางาน และให้พนักงานดู ภาพหรือ
วิดิโอตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดจากการทางาน
2) การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น
ในการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ เน้ น ให้ ค วาม
สาคัญ ทั้งกับบริบทหรือสภาพแวดล้ อม และพฤติกรรม
สุขภาพของบุคคล ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีศักยภาพหรือมี
ความสามารถที่ จะเลื อกสิ่ งที่เป็ น ประโยชน์ต่ อสุ ขภาพ
ตนเอง (นิตย์ ทัศนิยม & สมพนธ์ ทัศนิยม, 2555) การ
เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาในการ
สวมใส่ PPE ร่ ว มรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของพนั ก งาน
เกี่ยวกับเหตุผ ลที่ไม่ส วมใส่ PPE และมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในแต่ละฝ่าย พิจารณาแก้ไขร่วมกัน รวมทั้ง
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกใช้PPE ที่สวมใส่สบาย
เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะงาน
3) จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย
ในการทางาน
การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมโดยการ
เน้นผลกระทบเชิงลบของพฤติกรรมส่งผลเสียต่อสุขภาพ
และประโยชน์ของพฤติกรรมที่เป็นการป้องกัน (จอมขวัญ
โยธาสมุทร และคณะ, 2553) ด้วยการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการส่ งเสริมความปลอดภัย เพื่อ ปรับทัศนคติห รือ
กระตุ้นจิตสานึกในการสร้างความปลอดภัยในการทางาน
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หรือจัดทาโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน โดยหากพนักงาน
พบเห็น เพื่อนพนักงานที่ไม่สวมใส่ PPE ก็ให้มีการกล่าว
ตักเตือนกัน
4) ให้รางวัลหรือเงินโบนัสประจาปี
มี การให้ รางวั ลประจ าสั ป ดาห์ ห รือ ประจ า
เดือน ให้โบนัสประจาปี สวัสดิการหรือของขวัญในโอกาส
พิเศษ กับพนักงานที่สวมใส่PPE ทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การท างานดั งเช่ น Donham et al. (2011) ที่ ได้ ศึ กษา
เกี่ยวกับสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติด้วยเงินรางวัล หาก
สามารถผ่านการประเมินได้คะแนนอย่างน้อย 85%
5) การให้คาชมเชย
การชมเชยพนักงานที่สวมใส่PPE ได้ถูกต้อง
และสม่าเสมอ ให้เป็นพนักงานดีเด่นด้านความปลอดภัย
และแบบอย่ า งกั บ พนั ก งานคนอื่ น ๆ ดั ง ทฤษฎี ข อง
Maslow (1970) นักจิตวิทยาชาวอังกฤษได้สร้างทฤษฎี
ความต้องการ ตามลาดับขั้นเป็น 5 ลาดับ โดยทฤษฎีของ
มาสโลว์โดยความต้องการลาดับที่ 4นั้นเป็นความต้องการ
เกีย รติ ย ศชื่อเสี ย งความต้ องการขั้น นี้ มี ความเข้ม ข้นสู ง
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กว่าความต้องการทางสังคมเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง
เกี่ยวกับความรู้ทักษะรวมทั้งความต้องการที่จะให้บุคคล
อื่นยกย่องสรรเสริญ
6) การเป็นแบบอย่างที่ดี ของเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางานในการทางาน (จป.)
ในการท างานด้ ว ยความปลอดภั ย เพื่ อ ให้
พนักงานได้เห็นและปฏิบัติตามเพราะการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีนั้ นเป็ นการแสดงให้ เห็ นว่าสิ่ งที่ ได้ปฏิ บัติ ให้ เห็ นนั้ น
ก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่าต่อตัวพนักงานเป็นอย่างมาก
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
เนื่ อ งจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษานี้ เ ป็ น
นักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทางานจริง จึงควร
ศึ ก ษาข้ อ คิ ด เห็ น ในกลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย ใน
โรงงานที่มีประสบการณ์ในการทางาน เพื่อหาแนวทาง
ประกอบกันในการส่งเสริมพฤติกรรมที่สามารถปฏิบัติได้
เหมาะสมกับบริบทของพนักงานในสภาพการปฏิบัติงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป
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ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของข้อคิดเห็นต่อการส่งเสริมให้พนักงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

