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ตอไปนี้เปนการรวบรวมคําถาม-คําตอบ
เกี่ยวกับเคร่ืองชวยหายใจชนิดมีถังบรรจุอากาศ
ในตัวหรือช่ือเรียกที่คุนเคย “SCBA” ซึ่งนาจะมี
ประโยชนสําหรับผูใชอุปกรณชนิดนีไ้มมากกน็อย

ถาม เราตองใชอุปกรณ SCBA เม่ือไหร
ตอบ SCBA เปนอุปกรณออกแบบและ

ผลิตมาเพื่อใชในพื้นท่ีซึ่งมีปริมาณออกซิเจน
เหลือนอยซึง่เปนอันตรายตอชวิีตหรือสขุภาพโดย

ตอบ ตามมาตรฐาน NFPA 1981 ถัง
อากาศ SCBA จะนาํไปใชงาน ข้ันตํ่าตองมีขนาด
ความจุท่ีสามารถใชงานได  30 นาที

ถาม การปฏิบติังานลักษณะใดท่ีจําเปน
ตองใช SCBA

ตอบ งานดับเพลิงในอาคารและงาน
ในพืน้ท่ีอับอากาศ รวมถึงงานระงบัเหตุร่ัวไหล
ของน้าํมันหรือแกสซึง่เปนบรรยากาศ IDLH อาทิ

 งานในพืน้ทีอ่บัอากาศ
 งานซอมบํารุงหรือความสะอาดถัง

หรือเตาเผา
 งานซอมทอแกสหรือสารเคมีอันตราย

ในรองดินหรืออุโมงค
 งานในทอน้ําเสีย
 งานในถัง ไซโล หรือทอ
 งานในตูรถบรรทุกหรือตูรถไฟ
 งานในหองเคร่ืองจกัรขนาดใหญ
 งานทีเ่ก่ียวของกับสารเคม ีไอระเหย

แกส อนภุาค ฯลฯ
 งานตอบโต เหตุ ฉุ กเฉิ นสารเคมี

(HazMat) กรณีแกสร่ัวไหล เชน แกสคลอรีน
แกสไฮโดรเจนซลัไฟด

 งานตอบโต เหตุ ฉุ กเฉิ นสารเคมี
(HazMat) กรณีไมทราบชนิดหรือปริมาณสาร
เคมีตนเหตุ และไมไดเกิดในสถานท่ีอับอากาศ
(หากเกิดในสถานท่ีอับอากาศ หามเขาไปขาง
ในอยางเด็ดขาด)

 งานกู ภัยฉุกเฉินเพื่อนําตัวผูประสบ
เหตุในพืน้ท่ีบรรยากาศมีอันตรายรายแรงออกมา
สูบริเวณปลอดภัย

 หนีภัยออกมาจากพื้นท่ีซึ่งกลายเปน
IDLH เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุสารเคมีหรือแกส
อันตรายร่ัวไหล

ถาม สถานท่ี อับอากาศ (Confined
Spaces) คืออะไร

ทันทีทันใด ( IDLH; Immediately Dangerous
to Life or Health) หรือในสภาพแวดลอมมีการ
ปนเปอนสารเคมีไมทราบชนดิหรือปริมาณ โดย
ผูสวมใส SCBA สามารถหลีกเล่ียงความเสี่ยง
เหลานั้นได เนื่องจากมีถังบรรจุอากาศสําหรับ
ใชหายใจเปนของตัวเอง

ถาม ถังบรรจอุากาศ SCBA ขนาดใดท่ี
เหมาะสมกับการใชงาน
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ตอบ ตามนยิามของขอบังคับ OSHA 29
CFR 1910.146 สถานท่ีอับอากาศ หมายถึง
พื้นท่ีลักษณะพิเศษซึ่งบุคคลไมสามารถเขาไป
ขางในไดงายหรือสะดวก ทางเขาออกมีนอยหรือ
มีแหงเดียวและไมไดออกแบบใหเปนท่ีปฏิบัติ
งานอยางตอเนือ่ง

ถาม สถานท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาต
กอนเขา (Permitted Confined Spaces) คืออะไร

ตอบ อธบิายสัน้ๆ สถานท่ีอับอากาศตอง
ไดรับอนญุาตกอนเขา หมายถงึ บริเวณซึง่ตองมี
การปองกนัระบบหายใจสาํหรับผูปฏิบัติงานอยู
ขางใน แตไมเสมอไปท่ีจะตองใชอุปกรณ SCBA
หรือเคร่ืองชวยหายใจชนิดอ่ืน การระบุบริเวณ
ใดเปน “สถานทีอ่ับอากาศตองไดรบัอนญุาต
กอนเขา” ภายในตองมีลักษณะอยางใดอยาง
หนึง่หรือหลายรวมกนั ดังตอไปนี้

 บรรยากาศเปนอันตราย (Hazardous
Atmosphere) หรือมีแนวโนมจะเกิดข้ึน

 มีวัตถท่ีุมีแนวโนมจะปดลอม (Engulf)
ผูเขาไปปฏิบัติงานขางในทําใหออกมาไมได

อัมพาตชัว่ขณะ ชวยเหลือตัวเองหรือเอาตัวรอด
ออกมาไมไดและอ่ืนๆ ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุใด
สาเหตุหนึง่ตอไปนี้

 มีแกส ไอระเหย หรือฝุนละเอียดชนิด
ไวไฟ (Flammable) ในปริมาณเกินกวา 10%
ของคาจาํกดัข้ันตํ่าของการลุกติดไฟ (LFL; Lower
Flammable Limit) ของตัวเอง

 มีสวนผสมของละอองแขวนลอยใน
อากาศชนดิติดไฟได (Combustible) ในปริมาณ
เกนิขีดจาํกดัข้ันตํ่าของการลุกติดไฟ (LFL; Lower
Flammable Limit) ของตัวเอง ประมาณการณ
ไดจากความหนาแนนของละอองดังกลาวท่ีทําให
ไมสามารถมองเห็นสิง่อยูขางหนาไดในระยะ 5
ฟุต (1.52 เมตร) หรือนอยกวา

 มีปริมาณออกซิ เจนในบรรยากาศ
นอยกวา 19.5% หรือเกินกวา 23.5%

 ในบรรยากาศมีสวนผสมของของสาร
ใดกต็ามท่ีมีคากาํหนดข้ันตํ่าในการแพรกระจาย
ระบไุวในขอบงัคับ 29 CFR 1910.146 Subpart G,
Occupational Health and Environmental Control
หรือใน Subpart Z, Toxic and Hazardous Substances
ในปริมาณท่ีอาจจะทําใหผูปฏิบติังานในสถานท่ี
อับอากาศสัมผสัสารชนิดนั้นเกินคากาํหนด

 โครงสรางมีแนวโนมจะทําใหผูเขาไป
ขางในติดกับ (Entrap) หรือขาดอากาศหายใจ
(Asphyxiate)

 มีปญหาดานความปลอดภัยอยางราย
แรง หรือมีอันตรายตอสุขภาพ อยางเฉียบพลัน
(Acute Health Hazard)

SCBA จะใชเม่ือตองเขาไปในสถานท่ีอับ
อากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขาซึง่ไมสามารถ
ระบุไดวาภายในมีลักษณะใดและมีแนวโนมจะ
เกิดอันตรายรูปแบบไหน ถาคุณไมรูอะไรเลย
คุณตองจาํเปนตองใช  SCBA

ถาม บรรยากาศท่ีเปนอันตรายภายใน
สถานท่ีอับอากาศคืออะไร

ตอบ บรรยากาศซึ่งผูปฏิบัติงานสัมผัส
แลวจะมีความเสี่ ยงตอการเสียชีวิต สูญเสีย
สมรรถนะทางรางกาย ไดรับบาดเจ็บ หมดสติ
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 บรรยากาศมีสภาพใดๆ ก็ตามท่ีทําให
เกิดอันตรายอยางฉับพลันตอสุขภาพหรือชีวิต
ของผูเขาไปปฏิบติังาน

หมายเหตุ สําหรับสารเคมีปนเปอนใน
บรรยากาศ หากขอบงัคับ OSHA ไมไดกาํหนด
คาตํ่าสุดท่ีอนุญาตใหสัมผัสได ใหหาแหลง
ขอมูลอางอิงอ่ืน เชน MSDS ท่ีเปนไปมาตรฐาน
การสื่อสารอันตราย (Hazard Communication

ขนาดใชงานได 3, 5 หรือ 10 นาที (สาํหรับใช
หนเีทานั้น) แตถามีถังบรรจุอากาศสามารถใช
ไดต้ังแต 15 นาทีข้ึนไป สามารถใชอากาศหายใจ
จากถังจนกระท่ังเหลือ 20% ของความจุจึง
เปล่ียนไปใชสายปอนอากาศ ท้ังนี ้ตองมีอุปกรณ
เตือนและเกจวัดปริมาณ (แรงดัน) อากาศดวย

ถาม สภาพบรรยากาศภายในสถานท่ี
อับอากาศขาดออกซเิจนไดอยางไร

ตอบ สภาวะขาดออกซิเจน หมายถึง
ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศขณะนั้นมีนอย
กวา19.5 % เกิดจากสาเหตุ อาทิ

 เกิดการเผาไหม มีการเชื่อมหรือการ
ตัดดวยความรอน

 แกสเฉ่ือย เชน ไนโตรเจนเขาแทนท่ี
ออกซิเจน

 สารอินทรียเกิดการหมักหมมหรือ
เนาเสยี ทําลายออกซิเจนเหลือนอยลง

 โลหะเกิดสนิมโดยใชออกซิ เจนทํา
ปฏิกิริยา

ถาม ขอบังคับ OSHA ใหปฏิบัติอยางไร
เม่ือตองเขาไปทํางานในสถานท่ีอับอากาศซึ่งมี
บรรยากาศเปนอันตรายตอสุขภาพหรือชีวิต
อยางทันทีทันใด (IDLH)

ตอบ ขอบงัคับ OSHA 1910.134 (g)(3)
กําหนดไว ดังนี้

 ตองมีอยางนอย 1 คน ยืนเฝาระวังอยู
ดานนอกสถานท่ีอับอากาศ

 ตองมีการติดตอสื่อสารไมวาโดยการ
มอง ใชเสยีงหรือสญัญาณตามสายใดๆ ระหวาง
ผูปฏิบติังานอยูขางในกบัผูเฝาระวังอยูดานนอก
ตลอดเวลาท่ีมีการทํางาน

 ผูเฝาระวังอยูดานนอกตองผานการฝก
อบรมและมีอุปกรณกูภัยฉุกเฉินท่ีมีประสทิธภิาพ

 ตองแจงใหนายจางหรือผูไดรับแตงต้ัง
ทราบกอนท่ีผูเฝาระวังดานนอกจะเขาไปกูภัย

ภายในสถานท่ีอับอากาศ
 นายจางหรือผูไดรับแตงต้ังตองใหการ

สนับสนุนสิ่งท่ีมีความจาํเปน
 ผู เฝาระวังดานนอกท่ีจะเขาไปกู ภัย

ขางในตองสวมใสเคร่ืองชวยหายใจ SCBA และ
มีเคร่ืองมือเคล่ือนยายผูประสบภัยท่ีเหมาะสม
หรืออุปกรณชนิดอ่ืนท่ีสามารถใชแทนกันได

ถาม ระบบ Buddy Breathers คืออะไร
ตอบ เปนระบบท่ีมีลักษณะสําคัญดังนี้
 มีมากกวา 1 คนท่ีใชอุปกรณ SCBA

เคร่ืองเดียวกัน โดยเฉพาะระหวางหนภัีย
 NIOSH กอนหนานีมี้คําสั่งหามใช แต

ปจจุบันยินยอมใหใชได

Standard 1910.1200) หรือเอกสารภายใน
หนวยงานท่ีใหคําแนะนําเกี่ยวกับเร่ืองนี้ได

ถาม เคร่ืองชวยหายใจ SCBA ใชใน
สถานท่ีอับอากาศตองเปนชนิดใด

ตอบ ตองเปนชนดิใดชนิดหนึ่งตอไปนี้
 เคร่ืองชวยหายใจ SCBA ท่ีสามารถใช

หายใจไดอยางนอยท่ีสดุ 30 นาที ตามมาตรฐาน
NFPA 1981

 เคร่ืองชวยหายใจแบบผสมระหวางสาย
ปอนอากาศ (SAR; Supplied Air Respirator)
กบัถงัอากาศสาํหรับหนเีทานัน้ (ESCBA; Escape
Self Contained Breathing Apparatus) โดยให
ใชสายปอนอากาศกับ SCBA หากถังบรรจุมี

Draeger SCBA
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 OSHA  อนุญาตใหใชได หากไมทําให
ความดันอากาศของผูใชหลักลดลง

 อุปกรณ SCBA บางรุนบางยี่หอไมมี
ระบบนี้

ถาม ถงับรรจอุากาศ SCBA ตองทดสอบ
ความทนแรงดันผานตัวกลางท่ีเปนน้าํ (Hydro-
static Testing) บอยแคไหน และมีอายใุชงาน
ยาวนานเทาใด

ตอบ ข้ึนอยูกับวัสดุท่ีใชทําถังบรรจุ จาก
ขอมูลสาํนกัควบคุมความปลอดภัยในงานขนสง
ประเทศแคนาดา (Transport Canada) กาํหนด
ไวดังนี้

 ถังทําดวยเหล็ก ทดสอบทุก 5 ป ไมมี
วันหมดอายุใชงาน

 ถงัทําดวยอะลูมิเนยีม ทดสอบทุก 5 ป
ไมมีวันหมดอายุใชงาน

 ถังทําดวยวัสดุสังเคราะห (คารบอน
ไฟเบอร) ทดสอบทุก 3 ป อายใุชงาน 15 ป

ถาม การเปล่ียนอากาศในถงับรรจไุมได
ใชงาน ควรทําเม่ือใด

ตอบ มาตรฐานการใชงานและบํารุง
รักษาอุปกรณชวยหายใจของประเทศแคนาดา
CAN/CSA-Z94.4-02 (R2008) กาํหนดให
เปล่ียนอากาศในถงัท่ีไมไดใชงาน (หายใจ) ทุก
12 เดือน เปนอยางนอย

ถาม หนากาก SCBA และเคร่ืองชวย
หายใจชนิดความดันบวก (Positive Pressure
Respirators) ชนดิอ่ืน จาํเปนตองมีการทดสอบ
ความกระชบั (Fit Test)

ตอบ ขอบังคับ 29 CFR 1910.134
กาํหนดใหหนากากเคร่ืองชวยหายใจแรงดันบวก
ทุกชนดิตองไดรับการทดสอบความกระชบั ดังน ี้

 หนากากเคร่ืองชวยหายใจแรงดันบวก
ท่ีจาํเปนตองมีความกระชบัขณะสวมใสทุกแบบ
ทุกชนดิ ตองไดรับการทดสอบความกระชบัปละ
1 คร้ัง ภายใตโครงสราง รูปแบบ รวมถึงขนาด
สาํหรับการใชงานจริง

 หนากากแบบคร่ึงหนา (Half Face-
piece) ตองมีคาความกระชบั (Fit factors) 100
หรือมากกวา สวนหนากากแบบเต็มหนา (Full
Facepiece) ตองมีต้ังแต 500 ข้ึนไป

 การทดสอบความกระชับสามารถทํา
ไดท้ังในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิง
คุณภาพ (Qualitative) รวมท้ังในสภาพแรงดัน
ลบ (Negative Pressure) แมหนากากเปนชนดิ
แรงดันบวกกต็าม

ถาม ขอควรพิจารณาในการใชอุปกรณ
เคร่ืองชวยหายใจ SCBA

ตอบ กอนใชงาน SCBA ตองม่ันใจวา
 อุปกรณมีคุณสมบติัตรงตามขอกาํหนด

ของมาตรฐาน NFPA 1981 และฉบบัท่ีเกีย่วของ
 อุปกรณมีชิน้สวนและอุปกรณประกอบ

ครบถวนตามท่ีผูผลิตกาํหนดไว

 อุปกรณไดรับการทดสอบคุณสมบัติ
และเติมอากาศตามมาตรฐานกําหนด

 อุปกรณมีสภาพพรอมใชงานในสภาพ
บรรยากาศเปนอันตรายทุกกรณี

 ผูสวมใสอุปกรณผานการฝกอบรม
หรือมีประสบการณ สามารถใชงาน SCBA ได
โดยไมมีอันตรายใดๆ เกิดข้ึน

 ผูสวมใสอุปกรณมีความพรอมท้ังทาง
รางกาย และจติใจ รวมถงึไมอาการเจบ็ปวยใดๆ
ท่ีจะเปนอุปสรรคตอการใชงาน SCBA

 มีแผนปฏิบัติงาน (SOP) แผนตอบโต
เหตุฉุกเฉิน (Emergency Responding) รวมถึง
แผนกูภัย (Rescue Plan) เพือ่ความปลอดภัย
ของผูปฏิบติังานในสภาพบรรยากาศอันตราย


