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การปกปองลูกจางจากอันตรายในสถาน
ประกอบการเปนหนาท่ีความรับผิดชอบสําคัญ
ท่ีสุดอยางหนึ่งของนายจาง สําหรับอันตรายท่ี
เปนความเสีย่งสงู เชน แนวโนมการเกดิประกาย
ไฟฟาระเบิด (Arc flash) ไฟลุกไหมฉับพลัน
(Flash Fire) จะตองมีการดูแลเปนพเิศษในการ
ใชอุปกรณปองกนัสวนบคุคล (PPE) ท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุกับสภาพการณอันตรายท่ีเกดิข้ึน

ตัวชวยในการเลือกและใชงานอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลในพื้นท่ีมีความเสี่ยงตอการ
เกดิ Arch Flash หรือ Flash Fire ไดแกขอแนะนาํ
และขอมูลอางอิงของมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
NFPA (National Fire Protection Association)
เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงของสภาพแวดลอม
ในการทํางานรวมกับการสวมใสเสื้อผาเคร่ือง
แตงกายท่ีมีคุณสมบัติตานทานเปลวไฟ (FR;
Flame-resistant) ขณะปฏิบัติงานในพื้นท่ีมี
ความเสี่ยงหรือในสภาพแวดลอมเปนอันตราย
ตอชีวิตและสุขภาพในระดับรายแรง

เสื้อผาตานทานเปลวไฟ (FR Apparel)
ออกแบบมาใหสามารถสวมใสอยางตอเนื่องใน
พืน้ท่ีซึง่มีความเปนไปไดท่ีจะสมัผสัเปลวไฟหรือ
ความรอน ชดุทํางานท่ัวไปจะจุดติดไฟและไหม
ตอเนือ่งหากสมัผสักบัแหลงจดุติดไฟ เชน เปลว
ไฟ ประกายไฟฟาระเบดิ ตรงกันขาม ชุดเสื้อผา
ตานเปลวไฟมีจดุประสงคตานทานการจดุติดไฟ
และปองกนัการไหมตอเนือ่ง ทําใหชดุเสือ้ผานัน้
ไมอยูในสถานะท่ีจะลุกเปนไฟหรือรับความรอน
จัดจนทําใหผูสวมใสไดรับอันตราย

นอกจากนี ้เสือ้ผาตานทานเปลวไฟยงัถกู
ออแบบใหดับไฟดวยตัวเองในทันทีท่ีพนออกมา
จากแหลงจดุติดไฟ โดยการลดระยะเวลาผูสวม
ใสสมัผสัเปลวไฟ ทําใหลดการบาดเจบ็จากการ
ไหม อีกท้ังเสื้อผาตานทานเปลวไฟดังกลาวยัง
ตานทานการปริแตก ไมหลอมละลายหรือหยด
เม่ือสัมผัสเปลวไฟ สามารถคงความเปนฉนวน
กั้นความระหวางเปลวไฟกับผูสวมใสไดดีและ
เปนเวลานาน

อนัตรายจากความรอน (Hot Hazards)
Arc Flash เปนการระเบดิและลุกไหม ของ

กระแสไฟฟาท่ีไหลผานชองวางอากาศระหวางตัวนาํ
ในลักษณะของการไหลท่ีผดิปกต ิ (Fault) จนเกดิ
ลัดวงจรรุนแรง มีประกายไฟ แรงดัน เปลวไฟ
แสงสวาง เศษวัสดุ รวมถงึเสยีงดังเกดิข้ึนบริเวณ
ท่ีเปนทางผานของกระแสไฟฟาปริมาณมหาศาล
โดยท่ัวไปประกายไฟฟาระเบดิ (Arc Flash) เกดิ
ข้ึนและสิ้นสุดภายในเวลานอยกวา 1 วินาที ซึ่ง
อุณหภูมิจะสงูถงึ 35,000   ํF (16,648   ํC) ทําให
โลหะหลอมละลายอยางรวดเร็วได

ท้ังนี้ Arc Flash เปนสาเหตุการตายถึง
80% ของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกี่ยวของกับ
กระแสไฟฟาซึ่งเกิดจากการเผาไหมของเสื้อผา
และสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามมา ในทุกปมีคนงานชาว
อเมริกันมากกวา 2,000 คนเขาโรงพยาบาล
เพือ่รักษาบาดแผลจากการไหมรุนแรงท่ีเสื้อผา
ซึ่งเปนผลมาจากการเกิดประกายไฟฟาระเบิด
(Arc Flash)

ประกายไฟฟาระเบดิเกดิข้ึนแบบฉับพลัน
เปนเพลิงไหมเขมขนจาการจุดติดเชื้อเพลิงท้ัง
ของแข็ง ของเหลวหรือไอสารไวไฟ รวมถึงแกส
และฝุน ลักษณะสาํคัญคือเกดิความรอนสงูกอตัว
เปนความหนาแนนของความรอน (Heat Flux)
ในระดับ 84 กิโลวัตต/ตารางเมตร เปนเวลา
ประมาณ 3 วินาทีหรือนอยกวา เชนเดียวกัน
ลักษณะนี้จะกอใหเกิดคล่ืนกระแทก (Shock
Wave) และมีเปลวไฟเร่ิมขนาดเล็ก (Flame
Front) เกิดข้ึน ประกายไฟเร่ิมนี่เองท่ีทําใหเกิด
การระเบดิจากการเผาไหมและขยายตัวดวยความ
เร็วผดิปกติ มีผูเคยเห็นกบัตา เปลวไฟเร่ิมแรกว่ิง
ไลไปตามพื้นท่ีมีของเหลวไวไฟหกอยูหรือว่ิงไป
ตามกลุมแกสหรือฝุนท่ีสะสมอยูเหนือพื้น

ในขณะท่ีชดุปองกนัเปลวไฟ (FR) เปนสิง่
จาํเปนตองสวมใสขณะปฏิบติัในพืน้ท่ีมีแนวโนมจะ
เกดิประกายไฟฟาระเบดิและไฟลุกไหมฉับพลัน
ชดุดังกลาวนีย้งัควรสวมใสขณะทําการเชือ่มหรือ
ในสภาพแวดลอมการทํางานอ่ืนท่ีมีแนวโนมจะ
เกดิประกายไฟหรือสะเกด็ไฟ เชนเดียวในพื้นท่ี
มีโลหะหลอมเหลวหรืออยูประชิดกับเปลวไฟ

Source: Industry Standards and Fabric Types Influence the Selection of Flame-Resistant Apparel By Randy Kaminsky,
EHStoday;  Aug 1, 2011 http://ehstoday.com/ ppe/protective-clothing/industry-standards-fabric-types-selection-0801
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มาตรฐานทางอตุสาหกรรม
ภายใตขอบังคับของสํานักบริหารความ

ปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน (OSHA)
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ นายจางตองรับผดิชอบ
ในการระบุความเสี่ยงและอันตรายในสถาน
ประกอบการ เชนเดียวกัน จะตองหามาตรการ
ปองกันท่ีเหมาะสม เชน เสื้อผา เคร่ืองแตงกาย
และอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลเพื่อ
ปกปองลูกจาง ในการประเมินความเสีย่งอันตราย
นายจางตองพจิารณาความเสี่ยงท่ีมีอยูจริงและ
หามาตรการปองกนัท่ีเหมาะสมกบัอันตรายนัน้
เชน เสื้อผาปองกันเปลวไฟเปนสวนประกอบ
สําคัญในแผนปฏิบัติเพื่อการปองกันปญหาใน
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความเสี่ยงตอ
การลุกติดไฟ

แนวโนมท่ีมีความจําเปนตองใชเสื้อผา
ตานทานเปลวไฟระบุไวในมาตรา 1910.269
กฎขอสุดทายของอุปกรณปองกันกระแสไฟฟา
สาํหรับนาํไปใชในสถานไีฟฟาหรือโรงผลิตไฟฟา
ซึ่งมีการปฏิบัติงานซอมบํารุงเปนประจํา โดย
ขอบังคับระบุวานายจาง “ตองมั่นใจวาลูกจาง
ทีส่มัผสัอนัตรายจากเปลวไฟหรอือารกไฟฟา
ตองไมสวมใสเสือ้ผาทีเ่มือ่สมัผัสกับเปลวไฟ
หรอือารกไฟฟาแลวจะทาํใหเกิดการบาดเจ็บ
เพิม่ขึน้กับตวัลกูจาง”

เพือ่ใหตรงตามขอบงัคับ OSHA ท่ีระบถุงึ
อันตรายจากกระไฟฟาในสถานท่ีทํางาน สมาคม
ปองกันอัคคีภัยแหงชาติสหรัฐฯ หรือ NFPA
(National Fire Protection Association) ได
พฒันามาตรฐาน NFPA 70E ข้ึนมาใช ประกอบ
ดวยรายละเอียดแนะนาํข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟาท่ีปลอดภัย กระบวนการปองกัน
อันตรายท่ีจะเกดิกบัคนงานขณะทํางานซอมบาํรุง
หรือร้ือทําลายท่ีมีการสมัผสัตัวนาํไฟฟาหรือสวน
ท่ีมีประไฟฟาไหลผาน ซึ่งมาตรฐานนี้ระบุไววา
“ลกูจางตองสวมใสเสือ้ผาตานทานเปลวไฟใน
บรเิวณทีเ่ปนไปไดจะมกีารสมัผสัประกายไฟฟา

ระเบิดหรอืลกุไหมรนุแรง” โดยมีขอเสนอแนะ
ข้ันตอนการปองกนัชางไฟฟาและชางซอมบาํรุงจาก
อันตรายท่ีเกดิจากกระแสไฟฟา ซงึรวมถงึตาราง
130.7 (C)(9) สาํหรับพจิารณาประเภทอันตราย
/ความเสีย่ง (HRC; Hazard/Risk Category) การ
จดัหมวดหมูของเสือ้ผาและอุปกรณปองกนัสวน
บคุคลท่ีแนะนําใหนํามาใชปองกนัอันตรายจาก
ปริมาณพลังงานของการอารกท่ีคาดวาจะเกิด

มาตรฐาน NFPA 70E ฉบับป 2009
กําหนดใหนายจางเจาของกิจการและนายจาง
ผูรับเหมาชวงเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการ
ปฏิบติังานเกีย่วกบัไฟฟาของลูกจาง โดยนายจาง
เจาของกิจการรับผิดชอบในการแนะนําให
นายจางผูรับเหมาชวงใหเรียนรูอันตรายและขอมูล
สําคัญอ่ืนเกี่ยวกับสถานท่ีทํางาน นายจางผูรับ
เหมาชวงรับผิดชอบในการใหความรูแกลูกจาง
ของตัวเองใหรูถงึอันตรายท่ีนายจางเจาของกจิการ
แจงใหทราบ และตองม่ันใจวาลูกจางไดปฏิบัติ
ตามกฎและขอบงัคับการทํางาน รวมท้ังสวมใส
ชุดทํางานท่ีเหมาะสม

มาตรฐาน NFPA 2112 เปนสวนขยาย
ของมาตรฐาน NFPA 70E ในการใหการรับรอง

ข้ึน  เชนเดียวกับความเสี่ยงจากการอารกขณะ
ปฏิบติังานหรือใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณปองกนั
สวนบุคคลอยางใดอยางหนึง่

โดยพื้นฐานแลว อารกไฟฟาวัดพลังงาน
เปนแคลอร่ีตอตารางเซนติเมตร (Cal/cm2)
หมายถงึพลังงานความรอนท่ีทําอันตรายผวิหนงั
และอวัยวะของมนุษยท่ีไมมีเสื้อผาหรืออุปกรณ
ปองกัน พลังงานจากการอารกเพียง 1 หรือ 2
แคลอร่ี/ตารางเซนติเมตรสามารถทําใหผวิหนงั
ไหมระดับท่ีสอง (Second-degree Burns) ได
เสือ้ผาและอุปกรณท่ีสวมใสเพือ่ปองกนัอันตราย
จากการไหมสามารถใชชนิดท่ีมีระดับปองกัน
มากกวาอันตรายได แตหามใชระดับท่ีตํ่ากวา
อันตรายอยางเด็ดขาด
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เนือ้ผาและสิง่ประดิษฐท่ีเหมาะสมสาํหรับใช
ทําเสื้อผาปองกันเปลวไฟเพื่อใชสวมใสปองกัน
อันตรายจากการสัมผัสเพลิงไหม  ท่ี สําคัญ
มาตรฐาน NFPA 2112 มาตรฐานเสื้ อผา
ตานทานเปลวไฟสาํหรับใชปองกนับคุลากรภาค
อุตสาหกรรมจากการสัมผัสประกายไฟลุกไหม
ฉับพลันมีรายละเอียดเกีย่วกบั “อตัราขัน้ต่าํของ
การออกแบบ ประสทิธภิาพ ขอกําหนดการให
การรบัรอง วธิทีดสอบชุดเสือ้ผาตานทานเปลว
ไฟทีใ่ชในพืน้ทีเ่สีย่งตอการลกุไหมฉบัพลนั”
มาตรฐานยงักาํหนดใหมีการรับรองผลิตภัณฑโดย
หนวยงานท่ีสาม เชน สถาบนั UL และมาตรฐาน
ท่ีออกมาควบคูกนัคือ NFPA 2113 มาตรฐานใน
การเลือก ดูแลรักษา ใชงานและซอมบํารุงชุด
เสือ้ผาตานทานเปลวไฟสาํหรับใชปองกนับคุลากร
ภาคอุตสาหกรรมจากการสัมผัสประกายไฟ
ลุกไหมฉับพลัน เพื่อใชในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเสือ้ผาตานทานเปลวไฟในการนาํ
ไปใชปองกันอันตรายจากไฟลุกไหมฉับพลัน

มาตรฐาน NFPA 2112 ใชบงัคับผากนัไฟ
ท้ังหมดในสหรัฐอเมริกา มีขอกาํหนดคุณสมบติั
ท่ัวไปของผากนัไฟ เชน ความตานทานเปลวไฟ
ความตานทานความรอน ความตานทานการหด
ตัวจากการไดรับความรอน และยังมีวิธีทดสอบ
ความตานทานความรอนของเนื้อผาแตละชั้น
รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพปองกันความ
รอน (TPP;  Thermal Protective Performance)
เสือ้ผาตานทานเปลวไฟจะตองแสดงใหเห็นวา ผู
สวมใสมีแนวโนมจะถูกไหมรางกายนอยกวา
50% จากการทดสอบบนหุน (Mannequin
Test) ตามขอกําหนดของ NFPA 2112 สาํหรับ
NFPA 2113 เสนอแนวทางในการเลือกและ
ตรวจสอบเสื้อผาตานทานเปลวไฟ รวมท้ังการ

ประเมินอันตรายในสถานท่ีทํางาน และบทอ่ืนๆ
ครอบคลุมถึงขอแนะนําการใชงาน การดูแล
รักษา และการซอมบํารุง

อีกมาตรฐานหนึง่ท่ีใชกบัเสือ้ผาตานทาน
เปลวไฟ คือ ASTM F 1506 ขอกําหนดจําเพาะ
วัสดุสิ่งทอตานทานเปลวไฟสําหรับตัดเย็บเปน
เสือ้ผาของคนงานท่ีสมัผสัอารกไฟฟาและอันตราย
จากความรอนท่ีเกีย่วของ มาตรฐานนีค้รอบคลุม
ถึงคุณสมบัติดานประสิทธิภาพของวัสดุสิ่งทอ
ท่ีใชตัดเย็บเคร่ืองแตงกายของคนงานท่ีสัมผัส
กับอารกไฟฟา โดยรวมถึงขอกําหนดท่ัวไปของ
เสนดาย สวนประกอบและสวนปดคลุมของ

โครงสรางเสือ้ผาท่ีไมกอใหเกดิการบาดเจบ็รุนแรง
แกผูสวมใสในกรณีสัมผัสอารกไฟฟา

ลูกจางตองสวมใสเสือ้ผาตานทานเปลวไฟ
ตามขอกาํหนดมาตรฐาน ASTM F 1506 และมี
อัตราการปองกันอารก (Arc Rating) หรือคา
ประสทิธภิาพการปองกนัความรอนจากการอารก
(ATPV) ท่ีเหมาะสม หากไมสามารถคํานวณคา
ATPV เนื่องจากเนือ้ผาปริแตก ใหใชคาพลังงาน
สงูสดุท่ีทําใหเนือ้ผาปริแตก (EBT) แทน ซึง่โดย
ท่ัวไปคาพลังงาน 50% ของปริมาณสูงสุดท่ี
ทําใหเนื้อผาปริแตกไดนั้นจะทําใหการไหมข้ัน
ท่ีสอง (Second-degree Burns) เกิดข้ึน ท้ังนี้
เสื้อผาตานทานเปลวไฟท่ีมีคุณสมบัติผานการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 1506 ตองมีปาย
พรอมแถบสืบหาขอมูล ขอความระบุการไดรับ
การรับรองตามมาตรฐาน ASTM F 1506 ชื่อผู
ผลิต ขนาด ขอแนะนําการดูแลรักษา ปริมาณ
ไฟเบอร และอัตราการปองกันอารก (คา ATPV
หรือ EBT)

คณุสมบัตติามธรรมชาตกัิบคณุสมบัติ
จากการปรงุแตง

การทําความเขาใจขอแตกตางระหวาง
เนือ้ผามีคุณสมบติัตานทานเปลวไฟตามธรรมชาติ
ของตัวเอง (Inherent) กบัเนื้อผามีการปรุงแตง
(Treated) ดวยเทคโนโลยีจนมีความสามารถ
ตานทานเปลวไฟตามความตองการของผูผลิต
มีความสาํคัญสาํหรับผูรับผดิชอบในการประเมิน
เลือก และซอมบํารุงเสื้อผาตานทานเปลวไฟ
การปรุงแตงผาตานทานเปลวไฟคือความพยายาม
รักษาสมดุลระหวางความแข็งแรงและความออนแอ
ของเนื้อผาแตละชนิด

เนื้อผาท่ีมีคุณสมบัติตานทานเปลวไฟ
ตามธรรมชาติคือเนือ้ผาท่ีมีคุณสมบติัตานทาน

Second-degree Burns
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เปลวไฟติดตัวมาต้ังแตเร่ิมสรางหรือผลิต โดย
โครงสรางของเสนใยผาเองนัน้มีคุณสมบติัไมติดไฟ
ความตานทานเปลวไฟของเนือ้ผาชนดินีจ้งึมีความ
ถาวร ไมสามารถชาํระลางหรือขัดออกได ซึง่เม่ือ
สัมผัสเปลวไฟเนือ้ผา Inherent จะขยายตัวหนา
ข้ึนเปนตัวกั้นปองกันความรอนระหวางแหลง
ความรอนกับผิวหนังของผูสวมใส โดยจะอยูใน
ลักษณะนี้จนกวาจะเย็นตัวลง ทําใหผูสวมใสมี
เวลาพอท่ีจะหนีไปจากพื้นท่ีอันตรายนั้น

เนื้อผาท่ีผานการปรุงแตงดวยสารเคมี
ตานทานเปลวไฟโดยการเคลือบนอกนอกของ
เนื้อผาทําใหเนื้อผาท่ีไมคุณสมบัติตานทานมา
ต้ังแตแรกหรือตามธรรมชาติ เชน ผาฝาย กลาย
เปนเนื้ อผาตานทานเปลวไฟ ท้ั งนี้  มีความ
แตกตางจากเนื้อผาท่ีตานทานเปลวไฟตาม
ธรรมชาติตรงท่ีเนือ้ผาท่ีผานการปรุงแตงมีความ
เปนไปไดจะสูญเสยีคุณสมบติัตานทานเปลวไฟ
จากการซกัรีดหรือการสมัผสักบัสารเคมีบางชนดิ
ในสภาพแวดลอมการทํางาน ดังนัน้จงึเปนเร่ือง
สาํคัญท่ีผูสวมใสตองเรียนรูเทคนคิและขอปฏิบติั
ท่ีถกูตองในการซกัรีดชดุเสือ้ผาท่ีไดรับการปรุงแตง
ใหมีคุณสมบัติตานทานเปลวไฟ

อยางไรก็ตาม เนื้อผาท่ีทอจากเสนใยท่ี
ไดรับปรุงแตงใหมีคุณสมบัติตานทานเปลวไฟ
โดยเปนผลผลิตท่ีไดมาต้ังแตกระบวนการสราง
เสนใย ใหถอืวาเนือ้ผานัน้มีความตานทานเปลว
ไฟถาวรตลอดอายกุารใชงานเนือ่งจากไมสามารถ
ลางออกจากการซักรีดได

การสวมเสือ้ผาตานทานเปลวไฟในพืน้ท่ี
มีความเสีย่งตอการสมัผสัเปลวไฟหรือความรอน
เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง
ท้ังนี้ ตองพิจารณาและประเมินอันตรายกอน
ตัดสนิใจเลือกชนดิท่ีเหมาะสมกบัความเสีย่งนัน้
มากท่ีสุด รวมถึงอัตราการปองกันท่ีเพียงพอจึง

จะสงผลใหรางกายของคนงานไดรับการปกปอง
อยางสมบูรณ วิธีท่ีงายๆ คือ ทําตามมาตรฐาน
กาํหนดหรือขอบงัคับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
รวมถงึการเรียนรูขอแนะนาํของสถาบนันาเชือ่ถอื
ตางๆ ยอมจะเปนหลักประกันไดวา นายจางได
รับผดิชอบตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
ลกูจางในการทาํงานในพ้ืนทีอั่นตรายเปนอยางดีแลว

ชอตและประกายไฟไหมฉับพลัน (Conduct
Both a Shock and Flash Hazard Analysis)

 ประเมินอันตรายเพื่อพิจารณาแนว
เขตปองกันไฟลุกไหมฉับพลันหรือระยะหางท่ี
ปลอดภัยจากจุดท่ี เปนไปไดจะเกิดประกาย
ไฟฟาลุกไหมฉับพลัน (Flash Fire)

แนวทางการเลือกเสื้ อผาตานทาน
เปลวไฟ

เลือกเสือ้ผาปองกนัประกายไฟฟาระเบดิ
(Arc Flash)  3 ข้ันตอนงายๆ

ดวยพลังงานความรอนท่ีหนาแนนเกดิข้ึน
ในชวงเวลาชั่วเสีย้ววินาที ประกายไฟฟาระเบิด
จากการอารกอยางรุนแรง มีอันตรายลักษณะ
เฉพาะตัว การประยกุตแนวทางการปองกนัตาม
มาตรฐาน NFPA 70E และวิธีการ 3 ข้ันตอน
ตอไปนี้จะทําใหลดแนวโนมท่ีคนงานจะไดรับ
บาดเจ็บจากประกายไฟฟาระเบิดลงได

ขั้นตอนที่ 1 ประเมินอันตรายท้ังไฟฟา



5SAFET Y LIFE

 ภายในแนวเขตปองกันประกายไฟฟา
ไหมฉับพลัน มีแนวโนมจะมีการสัมผัสกระแส
ไฟอารกทําใหเกิดการไหมข้ันท่ีสองท่ีผิวหนัง
ของคนงาน ดังนัน้จงึจาํเปนตองสวมใสอุปกรณ
ปองกนัสวนบุคคล

 เสือ้ผาตานทานเปลวไฟใชสวมใสเพือ่
ปองกันอันตรายเฉพาะตัวท่ีมีอยู

 ความรุนแรงของอันตรายจากการ
อารก พจิารณาจากพลังงานความรอนท่ีเกดิข้ึน
หนวยเปนแคลอรี/ตารางเซนเมตร (cal/cm2)
ซึ่งสามารถประมาณการณพลังงานความรอน
ดังกลาวได 3 วิธี

 วิธี A ประมาณการณพลังงานความ
รอนโดยใชพื้นฐานความรูดานระบบไฟฟาและ
ลักษณะการทํางาน

 วิธี B ประมาณการณพลังงานความ
รอนโดยใชพื้นฐานการแบงประเภทความเสี่ยง
อันตรายตามลักษณะงานท่ีเขียนไวในตาราง
การทํางานท่ัวไป

 วิธ ีC วางระบบเคร่ืองแตงกายตานทาน
เปลวไฟเปน 2 กลุม กลุมแรกสําหรับเสื้อผาใส
ทํางานท่ัวไป และกลุมท่ีสองเปนเสื้อผาทํางาน
ไฟฟา วิธีจะทําใหม่ันใจไดวา สถานท่ีทํางานมี
เสือ้ผาตานทานเปลวไฟท่ีอัตราปองกนัการอารก
เพยีงพอในสถานการณเกดิอุบติัเหตุทางไฟฟาได

ขัน้ตอนที ่2 พจิารณาเสือ้ผาและอุปกรณ
ตานทานเปลวไฟท่ีจําเปนตองใชตามระดับของ
อันตรายแสดงไวในตาราง NFPA 70E Table
130.7 (C) (16) Protective Clothing and

 

ระดับอันตราย/ความเส่ียง 

(Hazard/Risk Category) 

 
 

รายการเสื้อผา (Clothing Description) 

ระดับการปองกันอารก 

ขั้นตํ่าที่ตองการ 

(Required Minimum 

Arc Rating of PPE) 
 

0 (แรงดันไฟฟาตํ่ากวา 240 โวลต) 
ผาทําจากวัสดุลุกติดไฟได แตไมหลอมละลาย (ผาฝายที่ไมไดปรุงแตง ผาขนสัตว  

ผาเรยอง ผาไหม หรือวัสดุปรุงแตง) นํ้าหนักผาอยางนอย 4.5 ออนซ/ตารางหลา 

_ 

1 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 240 โวลต) เสื้อเชิรต กางเกง หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ 4 cal/cm2 
 

2 (แรงดันไฟฟาตํ่ากวา 600 โวลต) 
เส้ือผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเส้ือเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว

หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ 

 

8 cal/cm2 

 

3 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 600 โวลต) 
เส้ือผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเส้ือเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว

หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ 

 

25 cal/cm2 

 

4 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 1000 โวลต) 
เส้ือผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเส้ือเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว

หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ รวมดวยชุดคลุมผาหลายชั้นปองกันประกายไฟอารก  

 

40 cal/cm2 

 

Personal Protective Equipment
ขั้นตอนที่  3 เลือกเสื้อผาและชุดหมี

ตานทานเปลวไฟ
 เสื้อผาตานทานเปลวไฟมีระดับความ

สามารถในการปองกันประกายไฟอารก
 ระดับความสามารถในการปองกัน

ประกายไฟอารกมีหนวยเปน แคลอรี/ตาราง
เซนติเมตร (Cal/cm2)

 มาตรฐานบังคับใหมีการระบุอัตรา
ปองกันประกายไฟอารกไวท่ีปายของชุดเสื้อผา
ตานทานเปลวไฟ

ลักษณะเฉพาะ อาทิ ท่ีคลุมศีรษะ (Hood) ชนิด
ผาสองชั้น หมวกแข็ง ท่ีรองหมวกแข็งชั้นใน
ปองกนัเปลวไฟ แวนตานริภัย ถงุมือหนงั ถงุมือ
ปองกันกระแสไฟฟา และเคร่ืองมือปองกัน
กระแสไฟฟา

 เสื้ อผาตานทานเปลวไฟท่ี คนงาน
สวมใสตองมีอัตราการปองกันพลังงานความ
รอนเหมาะสมตามลักษณะงานท่ีทํา

 พจิารณาใชอุปกรณปองกนัสวนบคุคล
ชนิดอ่ืนรวมดวยตามขอกําหนดสําหรับงานท่ีมี

 NFPA 70E Table 130.7 (C) (16)
Protective Clothing and Personal Protective Equipment


