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การปกปองลูกจางจากอันตรายในสถาน
ประกอบการเปนหนาที่ความรับผิดชอบสําคัญ
ที่สุดอยางหนึ่งของนายจาง สําหรับอันตรายที่
เปนความเสีย่ งสูง เชน แนวโนมการเกิดประกาย
ไฟฟาระเบิด (Arc flash) ไฟลุกไหมฉับพลัน
(Flash Fire) จะตองมีการดูแลเปนพิเศษในการ
ใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคล (PPE) ทีเ่ หมาะสม
ที่สดุ กับสภาพการณอันตรายที่เกิดขึ้น
ตัวชวยในการเลือกและใชงานอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลในพื้นที่มีความเสี่ยงตอการ
เกิด Arch Flash หรือ Flash Fire ไดแกขอ แนะนํา
และขอมูลอางอิงของมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
NFPA (National Fire Protection Association)
เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงของสภาพแวดลอม
ในการทํางานรวมกับการสวมใสเสื้อผาเครื่อง
แตงกายที่มีคุณสมบัติตานทานเปลวไฟ (FR;
Flame-resistant) ขณะปฏิบัติงานในพื้ นที่ มี
ความเสี่ยงหรือในสภาพแวดลอมเปนอันตราย
ตอชีวิตและสุขภาพในระดับรายแรง
เสื้อผาตานทานเปลวไฟ (FR Apparel)
ออกแบบมาใหสามารถสวมใสอยางตอเนื่องใน
พืน้ ทีซ่ งึ่ มีความเปนไปไดทจี่ ะสัมผัสเปลวไฟหรือ
ความรอน ชุดทํางานทั่วไปจะจุดติดไฟและไหม
ตอเนือ่ งหากสัมผัสกับแหลงจุดติดไฟ เชน เปลว
ไฟ ประกายไฟฟาระเบิด ตรงกันขาม ชุดเสื้อผา
ตานเปลวไฟมีจดุ ประสงคตา นทานการจุดติดไฟ
และปองกันการไหมตอ เนือ่ ง ทําใหชดุ เสือ้ ผานัน้
ไมอยูใ นสถานะทีจ่ ะลุกเปนไฟหรือรับความรอน
จัดจนทําใหผูสวมใสไดรับอันตราย

นอกจากนี้ เสือ้ ผาตานทานเปลวไฟยังถูก
ออแบบใหดบั ไฟดวยตัวเองในทันทีทพี่ น ออกมา
จากแหลงจุดติดไฟ โดยการลดระยะเวลาผูส วม
ใสสมั ผัสเปลวไฟ ทําใหลดการบาดเจ็บจากการ
ไหม อีกทั้งเสื้อผาตานทานเปลวไฟดังกลาวยัง
ตานทานการปริแตก ไมหลอมละลายหรือหยด
เมื่อสัมผัสเปลวไฟ สามารถคงความเปนฉนวน
กั้นความระหวางเปลวไฟกับผูสวมใสไดดีและ
เปนเวลานาน
อันตรายจากความรอน (Hot Hazards)
Arc Flash เปนการระเบิดและลุกไหม ของ
กระแสไฟฟาทีไหลผ
่ านชองวางอากาศระหวางตัวนํา
ในลักษณะของการไหลทีผ่ ดิ ปกติ (Fault) จนเกิด
ลัดวงจรรุนแรง มีประกายไฟ แรงดัน เปลวไฟ
แสงสวาง เศษวัสดุ รวมถึงเสียงดังเกิดขึน้ บริเวณ
ทีเ่ ปนทางผานของกระแสไฟฟาปริมาณมหาศาล
โดยทัว่ ไปประกายไฟฟาระเบิด (Arc Flash) เกิด
ขึ้นและสิ้นสุดภายในเวลานอยกวา 1 วินาที ซึ่ง
อุณหภูมจิ ะสูงถึง 35,000 ํ F (16,648 ํ C) ทําให
โลหะหลอมละลายอยางรวดเร็วได

ทั้งนี้ Arc Flash เปนสาเหตุการตายถึง
80% ของผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเกี่ยวของกับ
กระแสไฟฟาซึ่งเกิดจากการเผาไหมของเสื้อผา
และสิ่ งที่เกิดขึ้ นตามมา ในทุกปมีคนงานชาว
อเมริกันมากกวา 2,000 คนเขาโรงพยาบาล
เพือ่ รักษาบาดแผลจากการไหมรุนแรงทีเ่ สื้อผา
ซึ่งเปนผลมาจากการเกิดประกายไฟฟาระเบิด
(Arc Flash)
ประกายไฟฟาระเบิดเกิดขึน้ แบบฉับพลัน
เปนเพลิงไหมเขมขนจาการจุดติดเชื้อเพลิงทั้ง
ของแข็ง ของเหลวหรือไอสารไวไฟ รวมถึงแกส
และฝุน ลักษณะสําคัญคือเกิดความรอนสูงกอตัว
เปนความหนาแนนของความรอน (Heat Flux)
ในระดับ 84 กิโลวัตต/ตารางเมตร เปนเวลา
ประมาณ 3 วินาทีหรือนอยกวา เชนเดียวกัน
ลักษณะนี้ จะกอใหเกิดคลื่ นกระแทก (Shock
Wave) และมีเปลวไฟเริ่ มขนาดเล็ ก (Flame
Front) เกิดขึ้น ประกายไฟเริ่มนี่เองที่ทําใหเกิด
การระเบิดจากการเผาไหมและขยายตัวดวยความ
เร็วผิดปกติ มีผเู คยเห็นกับตา เปลวไฟเริม่ แรกวิง่
ไลไปตามพื้นทีม่ ีของเหลวไวไฟหกอยูหรือวิง่ ไป
ตามกลุมแกสหรือฝุนที่สะสมอยูเหนือพื้น
ในขณะทีช่ ดุ ปองกันเปลวไฟ (FR) เปนสิง่
จําเปนตองสวมใสขณะปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีม่ แี นวโนมจะ
เกิดประกายไฟฟาระเบิดและไฟลุกไหมฉบั พลัน
ชุดดังกลาวนีย้ งั ควรสวมใสขณะทําการเชือ่ มหรือ
ในสภาพแวดลอมการทํางานอืน่ ทีม่ ีแนวโนมจะ
เกิดประกายไฟหรือสะเก็ดไฟ เชนเดียวในพื้นที่
มีโลหะหลอมเหลวหรืออยูประชิดกับเปลวไฟ
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มาตรฐานทางอุตสาหกรรม
ภายใตขอบังคับของสํานักบริหารความ
ปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน (OSHA)
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ นายจางตองรับผิดชอบ
ในการระบุ ความเสี่ ยงและอั นตรายในสถาน
ประกอบการ เชนเดียวกัน จะตองหามาตรการ
ปองกันที่เหมาะสม เชน เสื้อผา เครื่องแตงกาย
และอุ ปกรณ ป องกั นอั นตรายส วนบุ คคลเพื่ อ
ปกปองลูกจาง ในการประเมินความเสีย่ งอันตราย
นายจางตองพิจารณาความเสี่ยงทีม่ ีอยูจริงและ
หามาตรการปองกันทีเ่ หมาะสมกับอันตรายนัน้
เชน เสื้อผาปองกันเปลวไฟเปนสวนประกอบ
สําคัญในแผนปฏิบัติเพื่อการปองกันปญหาใน
สภาพแวดล อมการทํางานที่ มี ความเสี่ ยงต อ
การลุกติดไฟ
แนวโนมที่ มีความจําเปนตองใชเสื้ อผา
ตานทานเปลวไฟระบุไวในมาตรา 1910.269
กฎขอสุดทายของอุปกรณปองกันกระแสไฟฟา
สําหรับนําไปใชในสถานีไฟฟาหรือโรงผลิตไฟฟา
ซึ่งมีการปฏิบัติงานซอมบํารุงเปนประจํา โดย
ขอบังคับระบุวานายจาง “ตองมั่นใจวาลูกจาง
ทีส่ มั ผัสอันตรายจากเปลวไฟหรืออารกไฟฟา
ตองไมสวมใสเสือ้ ผาทีเ่ มือ่ สัมผัสกับเปลวไฟ
หรืออารกไฟฟาแลวจะทําใหเกิดการบาดเจ็บ
เพิม่ ขึน้ กับตัวลูกจาง”
เพือ่ ใหตรงตามขอบังคับ OSHA ทีร่ ะบุถงึ
อันตรายจากกระไฟฟาในสถานทีท่ าํ งาน สมาคม
ป องกั นอั คคี ภั ยแห งชาติ สหรั ฐฯ หรื อ NFPA
(National Fire Protection Association) ได
พัฒนามาตรฐาน NFPA 70E ขึน้ มาใช ประกอบ
ดวยรายละเอียดแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับไฟฟาที่ปลอดภัย กระบวนการปองกัน
อันตรายทีจ่ ะเกิดกับคนงานขณะทํางานซอมบํารุง
หรือรือ้ ทําลายทีม่ กี ารสัมผัสตัวนําไฟฟาหรือสวน
ที่มีประไฟฟาไหลผาน ซึ่งมาตรฐานนี้ระบุไววา
“ลูกจางตองสวมใสเสือ้ ผาตานทานเปลวไฟใน
บริเวณทีเ่ ปนไปไดจะมีการสัมผัสประกายไฟฟา

ระเบิดหรือลุกไหมรนุ แรง” โดยมีขอ เสนอแนะ
ขัน้ ตอนการปองกันชางไฟฟาและชางซอมบํารุงจาก
อันตรายทีเ่ กิดจากกระแสไฟฟา ซึงรวมถึงตาราง
130.7 (C)(9) สําหรับพิจารณาประเภทอันตราย
/ความเสีย่ ง (HRC; Hazard/Risk Category) การ
จัดหมวดหมูข องเสือ้ ผาและอุปกรณปอ งกันสวน
บุคคลทีแ่ นะนําใหนํามาใชปอ งกันอันตรายจาก
ปริมาณพลังงานของการอารกที่คาดวาจะเกิด

ขึ้น เชนเดียวกับความเสี่ยงจากการอารกขณะ
ปฏิบตั งิ านหรือใชเครือ่ งมือหรืออุปกรณปอ งกัน
สวนบุคคลอยางใดอยางหนึง่
โดยพื้นฐานแลว อารกไฟฟาวัดพลังงาน
เปนแคลอรี่ ตอตารางเซนติเมตร (Cal/cm2)
หมายถึงพลังงานความรอนทีท่ าํ อันตรายผิวหนัง
และอวัยวะของมนุษยทไี่ มมเี สื้อผาหรืออุปกรณ
ปองกัน พลังงานจากการอารกเพียง 1 หรือ 2
แคลอรี/่ ตารางเซนติเมตรสามารถทําใหผวิ หนัง
ไหมระดับที่สอง (Second-degree Burns) ได
เสือ้ ผาและอุปกรณทสี่ วมใสเพือ่ ปองกันอันตราย
จากการไหมสามารถใชชนิดที่มีระดับปองกัน
มากกวาอันตรายได แตหามใชระดับที่ต่ํากวา
อันตรายอยางเด็ดขาด

มาตรฐาน NFPA 70E ฉบับป 2009
กําหนดใหนายจางเจาของกิจการและนายจาง
ผูรับเหมาชวงเปนผู รับผิดชอบโดยตรงในการ
ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับไฟฟาของลูกจาง โดยนายจาง
เจ า ของกิ จ การรั บ ผิ ด ชอบในการแนะนําให
นายจางผูร บั เหมาชวงใหเรียนรูอ นั ตรายและขอมูล
สําคัญอื่นเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน นายจางผูรับ
เหมาชวงรับผิดชอบในการใหความรูแกลูกจาง
ของตัวเองใหรถู งึ อันตรายทีน่ ายจางเจาของกิจการ
แจงใหทราบ และตองมั่นใจวาลูกจางไดปฏิบัติ
ตามกฎและขอบังคับการทํางาน รวมทั้งสวมใส
ชุดทํางานที่เหมาะสม
มาตรฐาน NFPA 2112 เปนสวนขยาย
ของมาตรฐาน NFPA 70E ในการใหการรับรอง
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เนือ้ ผาและสิง่ ประดิษฐทเี่ หมาะสมสําหรับใช
ทําเสื้อผาปองกันเปลวไฟเพื่อใชสวมใสปองกัน
อั นตรายจากการสั ม ผั ส เพลิ ง ไหม ที่ สําคั ญ
มาตรฐาน NFPA 2112 มาตรฐานเสื้ อผ า
ตานทานเปลวไฟสําหรับใชปอ งกันบุคลากรภาค
อุตสาหกรรมจากการสัมผัสประกายไฟลุกไหม
ฉับพลันมีรายละเอียดเกีย่ วกับ “อัตราขัน้ ต่าํ ของ
การออกแบบ ประสิทธิภาพ ขอกําหนดการให
การรับรอง วิธที ดสอบชุดเสือ้ ผาตานทานเปลว
ไฟทีใ่ ชในพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอการลุกไหมฉบั พลัน”
มาตรฐานยังกําหนดใหมกี ารรับรองผลิตภัณฑโดย
หนวยงานทีส่ าม เชน สถาบัน UL และมาตรฐาน
ทีอ่ อกมาควบคูก นั คือ NFPA 2113 มาตรฐานใน
การเลือก ดูแลรักษา ใชงานและซอมบํารุงชุด
เสือ้ ผาตานทานเปลวไฟสําหรับใชปอ งกันบุคลากร
ภาคอุ ตสาหกรรมจากการสั มผั สประกายไฟ
ลุกไหมฉับพลัน เพื่อใชในการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเสือ้ ผาตานทานเปลวไฟในการนํา
ไปใชปองกันอันตรายจากไฟลุกไหมฉับพลัน
มาตรฐาน NFPA 2112 ใชบงั คับผากันไฟ
ทัง้ หมดในสหรัฐอเมริกา มีขอ กําหนดคุณสมบัติ
ทัว่ ไปของผากันไฟ เชน ความตานทานเปลวไฟ
ความตานทานความรอน ความตานทานการหด
ตัวจากการไดรับความรอน และยังมีวิธีทดสอบ
ความตานทานความรอนของเนื้อผาแตละชั้น
รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพปองกันความ
รอน (TPP; Thermal Protective Performance)
เสือ้ ผาตานทานเปลวไฟจะตองแสดงใหเห็นวา ผู
สวมใส มี แนวโน มจะถู กไหมร างกายน อยกว า
50% จากการทดสอบบนหุ น (Mannequin
Test) ตามขอกําหนดของ NFPA 2112 สําหรับ
NFPA 2113 เสนอแนวทางในการเลือกและ
ตรวจสอบเสื้อผาตานทานเปลวไฟ รวมทั้งการ

Second-degree Burns

ประเมินอันตรายในสถานทีท่ าํ งาน และบทอืน่ ๆ
ครอบคลุ มถึ งข อแนะนําการใช งาน การดู แล
รักษา และการซอมบํารุง
อีกมาตรฐานหนึง่ ทีใ่ ชกบั เสือ้ ผาตานทาน
เปลวไฟ คือ ASTM F 1506 ขอกําหนดจําเพาะ
วัสดุสิ่งทอตานทานเปลวไฟสําหรับตัดเย็บเปน
เสือ้ ผาของคนงานทีส่ มั ผัสอารกไฟฟาและอันตราย
จากความรอนทีเ่ กีย่ วของ มาตรฐานนีค้ รอบคลุม
ถึงคุณสมบัติดานประสิทธิภาพของวัสดุสิ่งทอ
ที่ใชตัดเย็บเครื่องแตงกายของคนงานที่สัมผัส
กับอารกไฟฟา โดยรวมถึงขอกําหนดทั่วไปของ
เส นด าย ส วนประกอบและส วนป ดคลุ มของ

โครงสรางเสือ้ ผาทีไ่ มกอ ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรง
แกผูสวมใสในกรณีสัมผัสอารกไฟฟา
ลูกจางตองสวมใสเสือ้ ผาตานทานเปลวไฟ
ตามขอกําหนดมาตรฐาน ASTM F 1506 และมี
อัตราการปองกันอารก (Arc Rating) หรือคา
ประสิทธิภาพการปองกันความรอนจากการอารก
(ATPV) ทีเ่ หมาะสม หากไมสามารถคํานวณคา
ATPV เนื่องจากเนือ้ ผาปริแตก ใหใชคาพลังงาน
สูงสุดทีท่ าํ ใหเนือ้ ผาปริแตก (EBT) แทน ซึง่ โดย
ทั่ วไปคาพลังงาน 50% ของปริมาณสูงสุดที่
ทําใหเนื้อผาปริแตกไดนั้นจะทําใหการไหมขั้น
ที่สอง (Second-degree Burns) เกิดขึ้น ทั้งนี้
เสื้อผาตานทานเปลวไฟที่มีคุณสมบัติผานการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 1506 ตองมีปา ย
พรอมแถบสืบหาขอมูล ขอความระบุการไดรับ
การรับรองตามมาตรฐาน ASTM F 1506 ชื่อผู
ผลิต ขนาด ขอแนะนําการดูแลรักษา ปริมาณ
ไฟเบอร และอัตราการปองกันอารก (คา ATPV
หรือ EBT)
คุณสมบัตติ ามธรรมชาติกบั คุณสมบัติ
จากการปรุงแตง
การทําความเขาใจขอแตกตางระหวาง
เนือ้ ผามีคณ
ุ สมบัตติ า นทานเปลวไฟตามธรรมชาติ
ของตัวเอง (Inherent) กับเนื้อผามีการปรุงแตง
(Treated) ดวยเทคโนโลยีจนมีความสามารถ
ตานทานเปลวไฟตามความตองการของผูผลิต
มีความสําคัญสําหรับผูร บั ผิดชอบในการประเมิน
เลือก และซอมบํารุงเสื้ อผาตานทานเปลวไฟ
การปรุงแตงผาตานทานเปลวไฟคือความพยายาม
รักษาสมดุลระหวางความแข็งแรงและความออนแอ
ของเนื้อผาแตละชนิด
เนื้ อผ าที่ มี คุณสมบั ติตานทานเปลวไฟ
ตามธรรมชาติคอื เนือ้ ผาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า นทาน
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เปลวไฟติดตัวมาตั้งแตเริ่มสรางหรือผลิต โดย
โครงสรางของเสนใยผาเองนัน้ มีคณ
ุ สมบัตไิ มตดิ ไฟ
ความตานทานเปลวไฟของเนือ้ ผาชนิดนีจ้ งึ มีความ
ถาวร ไมสามารถชําระลางหรือขัดออกได ซึง่ เมือ่
สัมผัสเปลวไฟเนือ้ ผา Inherent จะขยายตัวหนา
ขึ้นเปนตัวกั้ นปองกันความรอนระหวางแหลง
ความรอนกับผิวหนังของผูสวมใส โดยจะอยูใน
ลักษณะนี้จนกวาจะเย็นตัวลง ทําใหผูสวมใสมี
เวลาพอที่จะหนีไปจากพื้นที่อันตรายนั้น
เนื้ อผาที่ ผานการปรุงแตงดวยสารเคมี
ตานทานเปลวไฟโดยการเคลือบนอกนอกของ
เนื้อผาทําใหเนื้อผาที่ไมคุณสมบัติตานทานมา
ตัง้ แตแรกหรือตามธรรมชาติ เชน ผาฝาย กลาย
เป นเนื้ อผ าต านทานเปลวไฟ ทั้ งนี้ มี ความ
แตกต างจากเนื้ อผ าที่ ต านทานเปลวไฟตาม
ธรรมชาติตรงทีเ่ นือ้ ผาทีผ่ า นการปรุงแตงมีความ
เปนไปไดจะสูญเสียคุณสมบัตติ า นทานเปลวไฟ
จากการซักรีดหรือการสัมผัสกับสารเคมีบางชนิด
ในสภาพแวดลอมการทํางาน ดังนัน้ จึงเปนเรือ่ ง
สําคัญทีผ่ สู วมใสตอ งเรียนรูเ ทคนิคและขอปฏิบตั ิ
ทีถ่ กู ตองในการซักรีดชุดเสือ้ ผาทีไ่ ดรบั การปรุงแตง
ใหมีคุณสมบัติตานทานเปลวไฟ
อยางไรก็ตาม เนื้อผาที่ทอจากเสนใยที่
ไดรับปรุงแตงใหมีคุณสมบัติตานทานเปลวไฟ
โดยเปนผลผลิตทีไ่ ดมาตัง้ แตกระบวนการสราง
เสนใย ใหถอื วาเนือ้ ผานัน้ มีความตานทานเปลว
ไฟถาวรตลอดอายุการใชงานเนือ่ งจากไมสามารถ
ลางออกจากการซักรีดได
การสวมเสือ้ ผาตานทานเปลวไฟในพืน้ ที่
มีความเสีย่ งตอการสัมผัสเปลวไฟหรือความรอน
เป นเรื่ องที่ มี ความสําคั ญและจําเป นอย างยิ่ ง
ทั้งนี้ ตองพิจารณาและประเมินอันตรายกอน
ตัดสินใจเลือกชนิดทีเ่ หมาะสมกับความเสีย่ งนัน้
มากทีส่ ุด รวมถึงอัตราการปองกันทีเ่ พียงพอจึง

จะสงผลใหรา งกายของคนงานไดรบั การปกปอง
อยางสมบูรณ วิธีที่งายๆ คือ ทําตามมาตรฐาน
กําหนดหรือขอบังคับมาตรฐานทางอุตสาหกรรม
รวมถึงการเรียนรูข อ แนะนําของสถาบันนาเชือ่ ถือ
ตางๆ ยอมจะเปนหลักประกันไดวา นายจางได
รับผิดชอบตอสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
ลูกจางในการทํางานในพืน้ ทีอ่ นั ตรายเปนอยางดีแลว

แนวทางการเลื อ กเสื้ อผ า ต า นทาน
เปลวไฟ
เลือกเสือ้ ผาปองกันประกายไฟฟาระเบิด
(Arc Flash) 3 ขั้นตอนงายๆ
ดวยพลังงานความรอนทีห่ นาแนนเกิดขึน้
ในชวงเวลาชั่วเสีย้ ววินาที ประกายไฟฟาระเบิด
จากการอารกอยางรุนแรง มีอันตรายลักษณะ
เฉพาะตัว การประยุกตแนวทางการปองกันตาม
มาตรฐาน NFPA 70E และวิธีการ 3 ขั้นตอน
ตอไปนี้ จะทําใหลดแนวโนมที่ คนงานจะไดรับ
บาดเจ็บจากประกายไฟฟาระเบิดลงได
ขั้นตอนที่ 1 ประเมินอันตรายทั้งไฟฟา

ช อตและประกายไฟไหม ฉั บ พลั น (Conduct
Both a Shock and Flash Hazard Analysis)
 ประเมิ น อั น ตรายเพื่ อ พิ จ ารณาแนว
เขตปองกันไฟลุกไหมฉับพลันหรือระยะหางที่
ปลอดภั ยจากจุ ดที่ เป นไปได จ ะเกิ ดประกาย
ไฟฟาลุกไหมฉับพลัน (Flash Fire)
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ภายในแนวเขตปองกันประกายไฟฟา
ไหมฉับพลัน มีแนวโนมจะมีการสัมผัสกระแส
ไฟอารกทําใหเกิดการไหมขั้ นที่ สองที่ ผิวหนัง
ของคนงาน ดังนัน้ จึงจําเปนตองสวมใสอปุ กรณ
ปองกันสวนบุคคล
 เสือ
้ ผาตานทานเปลวไฟใชสวมใสเพือ่
ปองกันอันตรายเฉพาะตัวที่มีอยู
 ความรุ น แรงของอั น ตรายจากการ
อารก พิจารณาจากพลังงานความรอนทีเ่ กิดขึน้
หนวยเปนแคลอรี/ตารางเซนเมตร (cal/cm2)
ซึ่งสามารถประมาณการณพลังงานความรอน
ดังกลาวได 3 วิธี
 วิธี A ประมาณการณ พลังงานความ
รอนโดยใชพื้นฐานความรูดานระบบไฟฟาและ
ลักษณะการทํางาน
 วิธี B ประมาณการณพลังงานความ
รอนโดยใชพื้นฐานการแบงประเภทความเสี่ยง
อันตรายตามลั กษณะงานที่ เขี ยนไวในตาราง
การทํางานทั่วไป
 วิธี C วางระบบเครือ
่ งแตงกายตานทาน
เปลวไฟเปน 2 กลุม กลุมแรกสําหรับเสื้อผาใส
ทํางานทั่วไป และกลุมที่สองเปนเสื้อผาทํางาน
ไฟฟา วิธีจะทําใหมั่นใจไดวา สถานที่ทํางานมี
เสือ้ ผาตานทานเปลวไฟทีอ่ ตั ราปองกันการอารก
เพียงพอในสถานการณเกิดอุบตั เิ หตุทางไฟฟาได
ขัน้ ตอนที่ 2 พิจารณาเสือ้ ผาและอุปกรณ
ตานทานเปลวไฟทีจ่ ําเปนตองใชตามระดับของ
อันตรายแสดงไวในตาราง NFPA 70E Table
130.7 (C) (16) Protective Clothing and


Personal Protective Equipment
ขั้ นตอนที่ 3 เลื อกเสื้ อผ าและชุ ดหมี
ตานทานเปลวไฟ
 เสื้อผาตานทานเปลวไฟมีระดับความ
สามารถในการปองกันประกายไฟอารก
 ระดั บ ความสามารถในการป อ งกั น
ประกายไฟอารกมีหนวยเปน แคลอรี /ตาราง
เซนติเมตร (Cal/cm2)
 มาตรฐานบั ง คั บ ให มี ก ารระบุ อั ตรา
ปองกันประกายไฟอารกไวที่ปายของชุดเสื้อผา
ตานทานเปลวไฟ
NFPA 70E Table 130.7 (C) (16)
Protective Clothing and Personal Protective Equipment
ระดับอันตราย/ความเสี่ยง
(Hazard/Risk Category)
0 (แรงดันไฟฟาต่ํากวา 240 โวลต)
1 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 240 โวลต)
2 (แรงดันไฟฟาต่ํากวา 600 โวลต)
3 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 600 โวลต)
4 (แรงดันไฟฟาสูงกวา 1000 โวลต)

รายการเสื้อผา (Clothing Description)
ผาทําจากวัสดุลุกติดไฟได แตไมหลอมละลาย (ผาฝายที่ไมไดปรุงแตง ผาขนสัตว
ผาเรยอง ผาไหม หรือวัสดุปรุงแตง) น้ําหนักผาอยางนอย 4.5 ออนซ/ตารางหลา
เสื้อเชิรต กางเกง หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ
เสื้อผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเสื้อเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว
หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ
เสื้อผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเสื้อเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว
หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ
เสื้อผาขางในเปนผาฝายสวมทับดวยเสื้อเชิรตแขนยาว แจกเก็ต กางเกงขายาว
หรือชุดหมี ตานทานเปลวไฟ รวมดวยชุดคลุมผาหลายชั้นปองกันประกายไฟอารก

เสื้ อผ า ต า นทานเปลวไฟที่ คนงาน
สวมใส ตองมีอัตราการปองกันพลังงานความ
รอนเหมาะสมตามลักษณะงานที่ทํา
 พิจารณาใชอป
ุ กรณปอ งกันสวนบุคคล
ชนิดอื่นรวมดวยตามขอกําหนดสําหรับงานที่มี


ระดับการปองกันอารก
ขั้นต่ําที่ตองการ
(Required Minimum
Arc Rating of PPE)
_
4 cal/cm2
8 cal/cm2
25 cal/cm2
40 cal/cm2

ลักษณะเฉพาะ อาทิ ทีค่ ลุมศีรษะ (Hood) ชนิด
ผาสองชั้ น หมวกแข็ง ที่ รองหมวกแข็งชั้ นใน
ปองกันเปลวไฟ แวนตานิรภัย ถุงมือหนัง ถุงมือ
ป องกั นกระแสไฟฟ า และเครื่ องมื อป องกั น
กระแสไฟฟา
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