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ตอไปนี้เปนการรวบรวมคําถาม-คําตอบ
เกี่ยวกับเครื่องชวยหายใจชนิดมีถังบรรจุอากาศ
ในตัวหรือชื่อเรียกที่คุนเคย “SCBA” ซึ่งนาจะมี
ประโยชนสําหรับผูใ ชอุปกรณชนิดนีไ้ มมากก็นอ ย
ถาม เราตองใชอปุ กรณ SCBA เมือ่ ไหร
ตอบ SCBA เปนอุปกรณออกแบบและ
ผลิตมาเพื่ อใช ในพื้ นที่ ซึ่ งมีปริมาณออกซิเจน
เหลือนอยซึง่ เปนอันตรายตอชีวติ หรือสุขภาพโดย

ทันทีทันใด ( IDLH; Immediately Dangerous
to Life or Health) หรือในสภาพแวดลอมมีการ
ปนเปอ นสารเคมีไมทราบชนิดหรือปริมาณ โดย
ผูสวมใส SCBA สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
เหลานั้นได เนื่องจากมีถังบรรจุอากาศสําหรับ
ใชหายใจเปนของตัวเอง
ถาม ถังบรรจุอากาศ SCBA ขนาดใดที่
เหมาะสมกับการใชงาน

งานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
 งานซ อ มบํา รุ ง หรื อ ความสะอาดถั ง
หรือเตาเผา
 งานซอมทอแกสหรือสารเคมีอน
ั ตราย
ในรองดินหรืออุโมงค
 งานในทอน้ําเสีย
 งานในถัง ไซโล หรือทอ
 งานในตูร
 ถบรรทุกหรือตูรถไฟ
 งานในหองเครือ
่ งจักรขนาดใหญ
 งานทีเ่ กีย
่ วของกับสารเคมี ไอระเหย
แกส อนุภาค ฯลฯ
 งานตอบโต เหตุ ฉุ กเฉิ นสารเคมี
(HazMat) กรณีแกสรั่วไหล เชน แกสคลอรีน
แกสไฮโดรเจนซัลไฟด
 งานตอบโต เหตุ ฉุ กเฉิ นสารเคมี
(HazMat) กรณีไมทราบชนิดหรือปริมาณสาร
เคมีตนเหตุ และไมไดเกิดในสถานที่อบั อากาศ
(หากเกิดในสถานที่อับอากาศ หามเขาไปขาง
ในอยางเด็ดขาด)
 งานกู ภั ย ฉุ ก เฉิ น เพื่ อนําตั วผู ป ระสบ
เหตุในพืน้ ทีบ่ รรยากาศมีอนั ตรายรายแรงออกมา
สูบริเวณปลอดภัย
 หนีภัยออกมาจากพื้นที่ ซึ่ งกลายเปน
IDLH เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหรือแกส
อันตรายรั่วไหล
ถาม สถานที่ อั บ อากาศ (Confined
Spaces) คืออะไร


ตอบ ตามมาตรฐาน NFPA 1981 ถัง
อากาศ SCBA จะนําไปใชงาน ขัน้ ต่าํ ตองมีขนาด
ความจุทสี่ ามารถใชงานได 30 นาที
ถาม การปฏิบตั ิงานลักษณะใดทีจ่ ําเปน
ตองใช SCBA
ตอบ งานดั บ เพลิ ง ในอาคารและงาน
ในพืน้ ที่อับอากาศ รวมถึงงานระงับเหตุรวั่ ไหล
ของน้าํ มันหรือแกสซึง่ เปนบรรยากาศ IDLH อาทิ
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ตอบ ตามนิยามของขอบังคับ OSHA 29
CFR 1910.146 สถานทีอ่ ับอากาศ หมายถึง
พื้นที่ลักษณะพิเศษซึ่งบุคคลไมสามารถเขาไป
ขางในไดงา ยหรือสะดวก ทางเขาออกมีนอ ยหรือ
มีแหงเดียวและไมไดออกแบบใหเปนที่ปฏิบัติ
งานอยางตอเนือ่ ง
ถาม สถานทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาต
กอนเขา (Permitted Confined Spaces) คืออะไร
ตอบ อธิบายสัน้ ๆ สถานทีอ่ บั อากาศตอง
ไดรบั อนุญาตกอนเขา หมายถึง บริเวณซึง่ ตองมี
การปองกันระบบหายใจสําหรับผูป ฏิบัตงิ านอยู
ขางใน แตไมเสมอไปทีจ่ ะตองใชอุปกรณ SCBA
หรือเครื่องชวยหายใจชนิดอื่น การระบุบริเวณ
ใดเปน “สถานทีอ่ ับอากาศตองไดรบั อนุญาต
กอนเขา” ภายในตองมีลักษณะอยางใดอยาง
หนึง่ หรือหลายรวมกัน ดังตอไปนี้
 บรรยากาศเปนอันตราย (Hazardous
Atmosphere) หรือมีแนวโนมจะเกิดขึน้
 มีวต
ั ถุทมี่ แี นวโนมจะปดลอม (Engulf)
ผูเขาไปปฏิบัติงานขางในทําใหออกมาไมได

โครงสรางมีแนวโนมจะทําใหผูเขาไป
ขางในติดกับ (Entrap) หรือขาดอากาศหายใจ
(Asphyxiate)
 มีปญ
 หาดานความปลอดภัยอยางราย
แรง หรือมีอนั ตรายตอสุขภาพ อยางเฉียบพลัน
(Acute Health Hazard)
SCBA จะใชเมือ่ ตองเขาไปในสถานทีอ่ ับ
อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขาซึง่ ไมสามารถ
ระบุไดวาภายในมีลักษณะใดและมีแนวโนมจะ
เกิดอันตรายรูปแบบไหน ถาคุณไมรูอะไรเลย
คุณตองจําเปนตองใช SCBA
ถาม บรรยากาศที่เปนอันตรายภายใน
สถานที่อับอากาศคืออะไร
ตอบ บรรยากาศซึ่งผูปฏิบัติงานสัมผัส
แล วจะมี ความเสี่ ยงต อการเสี ยชี วิ ต สู ญเสี ย
สมรรถนะทางรางกาย ไดรับบาดเจ็บ หมดสติ


อัมพาตชัว่ ขณะ ชวยเหลือตัวเองหรือเอาตัวรอด
ออกมาไมไดและอื่นๆ ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึง่ ตอไปนี้
 มีแกส ไอระเหย หรือฝุน
 ละเอียดชนิด
ไวไฟ (Flammable) ในปริมาณเกินกวา 10%
ของคาจํากัดขัน้ ต่าํ ของการลุกติดไฟ (LFL; Lower
Flammable Limit) ของตัวเอง
 มี ส ว นผสมของละอองแขวนลอยใน
อากาศชนิดติดไฟได (Combustible) ในปริมาณ
เกินขีดจํากัดขัน้ ต่าํ ของการลุกติดไฟ (LFL; Lower
Flammable Limit) ของตัวเอง ประมาณการณ
ไดจากความหนาแนนของละอองดังกลาวทีท่ าํ ให
ไมสามารถมองเห็นสิง่ อยูขา งหนาไดในระยะ 5
ฟุต (1.52 เมตร) หรือนอยกวา
 มี ป ริ ม าณออกซิ เ จนในบรรยากาศ
นอยกวา 19.5% หรือเกินกวา 23.5%

ในบรรยากาศมีสวนผสมของของสาร
ใดก็ตามทีม่ คี า กําหนดขัน้ ต่าํ ในการแพรกระจาย
ระบุไวในขอบังคับ 29 CFR 1910.146 Subpart G,
Occupational Health and Environmental Control
หรือใน Subpart Z, Toxic and Hazardous Substances
ในปริมาณทีอ่ าจจะทําใหผปู ฏิบตั งิ านในสถานที่
อับอากาศสัมผัสสารชนิดนั้นเกินคากําหนด
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แกสเฉื่อย เชน ไนโตรเจนเขาแทนที่
ออกซิเจน
 สารอิ น ทรี ย เ กิ ด การหมั ก หมมหรื อ
เนาเสีย ทําลายออกซิเจนเหลือนอยลง
 โลหะเกิ ด สนิ ม โดยใช อ อกซิ เ จนทํา
ปฏิกิริยา
ถาม ขอบังคับ OSHA ใหปฏิบัตอิ ยางไร
เมื่อตองเขาไปทํางานในสถานที่อับอากาศซึ่งมี
บรรยากาศเป นอั นตรายต อสุ ขภาพหรื อชี วิ ต
อยางทันทีทันใด (IDLH)
ตอบ ขอบังคับ OSHA 1910.134 (g)(3)
กําหนดไว ดังนี้
 ตองมีอยางนอย 1 คน ยืนเฝาระวังอยู
ดานนอกสถานทีอ่ ับอากาศ
 ตองมีการติดตอสื่อสารไมวาโดยการ
มอง ใชเสียงหรือสัญญาณตามสายใดๆ ระหวาง
ผูป ฏิบตั งิ านอยูข า งในกับผูเ ฝาระวังอยูด า นนอก
ตลอดเวลาที่มกี ารทํางาน
 ผูเ ฝาระวังอยูด
 า นนอกตองผานการฝก
อบรมและมีอปุ กรณกภู ยั ฉุกเฉินทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 ตองแจงใหนายจางหรือผูไ ดรบ
ั แตงตัง้
ทราบกอนที่ผูเฝาระวังดานนอกจะเขาไปกูภัย


 บรรยากาศมีสภาพใดๆ ก็ตามทีท
่ ําให
เกิดอันตรายอยางฉับพลันตอสุขภาพหรือชีวิต
ของผูเ ขาไปปฏิบตั งิ าน
หมายเหตุ สําหรับสารเคมีปนเปอนใน
บรรยากาศ หากขอบังคับ OSHA ไมไดกาํ หนด
ค าต่ํา สุ ดที่ อนุ ญาตให สั มผั สได ให หาแหล ง
ขอมูลอางอิงอืน่ เชน MSDS ทีเ่ ปนไปมาตรฐาน
การสื่อสารอันตราย (Hazard Communication

Draeger SCBA

Standard 1910.1200) หรือเอกสารภายใน
หนวยงานที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้ได
ถาม เครื่ องช วยหายใจ SCBA ใช ใน
สถานทีอ่ บั อากาศตองเปนชนิดใด
ตอบ ตองเปนชนิดใดชนิดหนึ่งตอไปนี้
 เครือ
่ งชวยหายใจ SCBA ที่สามารถใช
หายใจไดอยางนอยทีส่ ดุ 30 นาที ตามมาตรฐาน
NFPA 1981
 เครือ
่ งชวยหายใจแบบผสมระหวางสาย
ปอนอากาศ (SAR; Supplied Air Respirator)
กับถังอากาศสําหรับหนีเทานัน้ (ESCBA; Escape
Self Contained Breathing Apparatus) โดยให
ใชสายปอนอากาศกับ SCBA หากถังบรรจุมี

ขนาดใชงานได 3, 5 หรือ 10 นาที (สําหรับใช
หนีเทานั้น) แตถา มีถังบรรจุอากาศสามารถใช
ไดตงั้ แต 15 นาทีขนึ้ ไป สามารถใชอากาศหายใจ
จากถั งจนกระทั่ งเหลือ 20% ของความจุ จึ ง
เปลีย่ นไปใชสายปอนอากาศ ทัง้ นี้ ตองมีอปุ กรณ
เตือนและเกจวดั ปริมาณ (แรงดัน) อากาศดวย
ถาม สภาพบรรยากาศภายในสถานที่
อับอากาศขาดออกซิเจนไดอยางไร
ตอบ สภาวะขาดออกซิ เจน หมายถึ ง
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศขณะนั้นมีนอย
กวา19.5 % เกิดจากสาเหตุ อาทิ
 เกิดการเผาไหม มีการเชื่อมหรือการ
ตัดดวยความรอน

ภายในสถานทีอ่ ับอากาศ
 นายจางหรือผูไ ดรบ
ั แตงตัง้ ตองใหการ
สนับสนุนสิ่งทีม่ ีความจําเปน
 ผู เ ฝ าระวั ง ด านนอกที่ จ ะเข าไปกู ภั ย
ขางในตองสวมใสเครือ่ งชวยหายใจ SCBA และ
มีเครื่องมือเคลื่อนยายผูประสบภัยที่เหมาะสม
หรืออุปกรณชนิดอื่นที่สามารถใชแทนกันได
ถาม ระบบ Buddy Breathers คืออะไร
ตอบ เปนระบบที่มลี ักษณะสําคัญดังนี้
 มีมากกวา 1 คนที่ใชอุปกรณ SCBA
เครือ่ งเดียวกัน โดยเฉพาะระหวางหนีภัย
 NIOSH กอนหนานีม
้ ีคาํ สั่งหามใช แต
ปจจุบันยินยอมใหใชได
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OSHA อนุญาตใหใชได หากไมทาํ ให
ความดันอากาศของผูใ ชหลักลดลง
 อุปกรณ SCBA บางรุนบางยี่หอไมมี
ระบบนี้
ถาม ถังบรรจุอากาศ SCBA ตองทดสอบ
ความทนแรงดันผานตัวกลางทีเ่ ปนน้าํ (Hydrostatic Testing) บอยแคไหน และมีอายุใชงาน
ยาวนานเทาใด
ตอบ ขึน้ อยูก ับวัสดุที่ใชทาํ ถังบรรจุ จาก
ขอมูลสํานักควบคุมความปลอดภัยในงานขนสง
ประเทศแคนาดา (Transport Canada) กําหนด
ไวดังนี้
 ถังทําดวยเหล็ก ทดสอบทุก 5 ป ไมมี
วันหมดอายุใชงาน
 ถังทําดวยอะลูมเิ นียม ทดสอบทุก 5 ป
ไมมีวันหมดอายุใชงาน
 ถังทําดวยวัสดุสังเคราะห (คารบอน
ไฟเบอร) ทดสอบทุก 3 ป อายุใชงาน 15 ป
ถาม การเปลีย่ นอากาศในถังบรรจุไมได
ใชงาน ควรทําเมือ่ ใด
ตอบ มาตรฐานการใช ง านและบํารุ ง
รักษาอุปกรณชวยหายใจของประเทศแคนาดา
CAN/CSA-Z94.4-02 (R2008) กําหนดให
เปลีย่ นอากาศในถังทีไ่ มไดใชงาน (หายใจ) ทุก
12 เดือน เปนอยางนอย
ถาม หนากาก SCBA และเครื่ องชวย
หายใจชนิดความดันบวก (Positive Pressure
Respirators) ชนิดอืน่ จําเปนตองมีการทดสอบ
ความกระชับ (Fit Test)
ตอบ ขอบังคับ 29 CFR 1910.134
กําหนดใหหนากากเครือ่ งชวยหายใจแรงดันบวก
ทุกชนิดตองไดรบั การทดสอบความกระชับ ดังนี้
 หนากากเครือ
่ งชวยหายใจแรงดันบวก
ทีจ่ าํ เปนตองมีความกระชับขณะสวมใสทกุ แบบ
ทุกชนิด ตองไดรบั การทดสอบความกระชับปละ
1 ครั้ง ภายใตโครงสราง รูปแบบ รวมถึงขนาด
สําหรับการใชงานจริง
 หนากากแบบครึ่งหนา (Half Facepiece) ตองมีคา ความกระชับ (Fit factors) 100
หรือมากกวา สวนหนากากแบบเต็มหนา (Full
Facepiece) ตองมีตงั้ แต 500 ขึน้ ไป
 การทดสอบความกระชับสามารถทํา
ไดทั้ งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิง
คุณภาพ (Qualitative) รวมทัง้ ในสภาพแรงดัน
ลบ (Negative Pressure) แมหนากากเปนชนิด
แรงดันบวกก็ตาม


ถาม ขอควรพิจารณาในการใชอุปกรณ
เครือ่ งชวยหายใจ SCBA
ตอบ กอนใชงาน SCBA ตองมัน่ ใจวา
 อุปกรณมค
ีณ
ุ สมบัตติ รงตามขอกําหนด
ของมาตรฐาน NFPA 1981 และฉบับทีเ่ กีย่ วของ
 อุปกรณมช
ี นิ้ สวนและอุปกรณประกอบ
ครบถวนตามทีผ่ ผู ลิตกําหนดไว

อุปกรณไดรับการทดสอบคุณสมบัติ
และเติมอากาศตามมาตรฐานกําหนด
 อุปกรณมส
ี ภาพพรอมใชงานในสภาพ
บรรยากาศเปนอันตรายทุกกรณี
 ผู ส วมใส อุ ป กรณ ผ า นการฝ ก อบรม
หรือมีประสบการณ สามารถใชงาน SCBA ได
โดยไมมอี ันตรายใดๆ เกิดขึน้


ผูสวมใสอุปกรณมีความพรอมทั้งทาง
รางกาย และจิตใจ รวมถึงไมอาการเจ็บปวยใดๆ
ทีจ่ ะเปนอุปสรรคตอการใชงาน SCBA
 มีแผนปฏิบัติงาน (SOP) แผนตอบโต
เหตุฉุกเฉิน (Emergency Responding) รวมถึง
แผนกูภยั (Rescue Plan) เพือ่ ความปลอดภัย
ของผูป ฏิบตั ิงานในสภาพบรรยากาศอันตราย
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