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ขอบเขตของเนือ้หาและหัวขอนาํเสนอ
ขอบเขตของเนื้อหา: เพ่ือแนะนําวธิปีองกัน

และควบคุมอุบัติเหตุจากงานความรอนและ
ประกายไฟในพื้นท่ีซึ่งไมไดออกแบบใหทํางาน
ความรอนประกายไฟ (hot work at a temporary
hot work site ) และไมรวมงานปฏิบัติการท่ีอับ
อากาศ ท้ังนีเ้นือ่งจากงานปฏิบติัการท่ีอับอากาศ
มีลักษณะจําเพาะ จึงแนะนําใหศึกษาเรียนรู
พรอมกับกลุมวิชานั้น จะสะดวกและงายกวา

หัวขอท่ีจะนําเสนอมีดังนี้
1. ปรับพื้นฐานความเขาใจท่ัวไป
 ทบทวนความเขาใจเก่ียวกับกาซติดไฟได
 การสงถายความรอนและการกระเด็น

ของสะเกด็ไฟ
2. การปองกันควบคุมอุบั ติเหตุงาน

ความรอน ประกายไฟ
 หลักการ วิธีคิด เพื่อปองกันควบคุม

อุบัติเหตุ
 วธิปีองกันควบคมุอุบัติเหตุและมาตรการ

เฝาระวังไฟ
 กรณีศึกษาอุบัติเหตุ
3. แผนฉกุเฉนิและการชวยเหลอืผูประสบเหตุ
งานปฏิบติัการอุตสาหกรรมภาคโรงงาน

และงานปฏิบั ติการอุตสาหกรรมอ่ืนใดท่ี มี

สถานประกอบกิจการอยูบนพื้นดิน หมายถึง
ไมรวมงานปฏิบัติการท่ีอยูนอกฝงทะเล เม่ือ
ประเมินความเสียงและศึกษาตัวอยางจาก
อุตสาหกรรมโลกสากล พบวาแบงลักษณะงาน
ท่ีเสี่ยงอันตรายสูงออกเปน 7 ประเภท ไดแก

 งานความรอนและประกายไฟ (Hot
Work)

เรียบเรียงโดย รณรงค แสงตะเกียง เว็บไซด : แสงตะเกียง.ดอทคอม
http://www.sangtakieng.com Facebook: รณรงค แสงตะเกียง e-mail: sangtakieng@gmail.com Mobile: 093 7719222

 การทํางานในท่ีอับอากาศ (Confined
Spaces)

 การทํางานบนท่ีสูง (Working at Heights)
 งานปฏิบติัการนัง่ราน [ผูติดต้ังร้ือถอน

นัง่ราน ผูตรวจนั่งราน และ ผูปฏิบัติงานนัง่ราน
(scaffolding erector, scaffolding inspector and
safe access scaffolds)]

 การทํางานกับไฟฟาแรงสูง (High
Voltage)

 งานขุดเจาะ (Excavation) และ
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 งานขนถายโดยใชจักรกลผอนแรง
(Heavy Handling)

1. ปรบัพืน้ฐานความเขาใจทัว่ไป
งานความรอนและประกายไฟ หมายถึง

กจิกรรมท่ีเกดิความรอนหรือประกายไฟในระดับ
ท่ีทําใหสารติดไฟสามารถติดไฟหรือระเบิดได
(Hot work is any work using open flames or
sources of heat that could ignite materials
in the work area)

ตัวอยางงานท่ีทําใหเกิดความรอนและ
ประกายไฟ

 งานเชือ่มไฟฟา (Electric Arc Welding)
 งานท่ีใชหัวเผาใหความรอนชิ้นงาน

(Burning)
 งานใชความรอนประสานโลหะ (Brazing)
 งานบัดกรี (Soldering)
 งานเชื่ อมตัดโลหะดวยกาซ (Oxy-

acetylene Welding and Cutting)
 งานขัดผิวโลหะ (Grinding Ferrous

Metals)
ฉะนัน้งานท่ีเปนลักษณะดังนี ้หามน้าํวัสดุ

ไวไฟ เขาไปในพืน้ท่ีซึง่ออกแบบใหทํางานความ
รอนและประกายไฟ กรณเีปนงานซอม สราง หรือ
แปลงสภาพซึง่อยูนอกพืน้ท่ีจาํเพาะดังท่ีกลาวถงึ
ใหขออนุญาตทํางาน (permit to work)

องคประกอบการตดิไฟหรอืการระเบิด
จากพืน้ฐานการเรียนรู มี 3 องคประกอบ

ท่ีทําใหไฟไหมหรือเกิดการระเบิดคือ เชื้อเพลิง
ออกซเิจน และความรอนหรือประกายไฟ บทความ
นี้จะกลาวทบทวนถึงเชื้อเพลิงและมุงเนนท่ีการ

ปองกัน ควบคุมความรอนและประกายไฟเปน
เร่ืองหลัก

วัสดุติดไฟได สถานะทางกายภาพของ
เชื้อเพลิงอาจเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ
กไ็ด สมาคมปองกนัอัคคีภัยแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา: NFPA (National Fire Protection
Association) แบงเชือ้เพลิงตามลักษณะการติด
ไฟออกเปน 4 ประเภท ดังนี้

กายภาพ
 กล่ิน (Smell): รุนแรง (Strong)
 ความหนาแนนเม่ือเทียบกับอากาศ

(Density Relative to Air): 0.91 เทาของอากาศ
นั่นคือ ความหนาแนนนอยกวาอากาศ เม่ือ
ร่ัวไหลออกนอกระบบจะลอยตัวข้ึน

 คาความรอน (Heating Value): 58
เมกะจลู/ลบ.ม. (mj/m3)

 ความสามารถในการติดไฟ (Degree
of Flammability): ไวไฟสูงมาก (Very High)

 ชวงติดไฟ (Flammable Range): UEL-
LEL= 2.5%-100% (by volume)

บันทึกเพิ่มเติม: UEL upper explosive
limit คาความเขมขนสูงสุด (โดยปริมาตร) ท่ี
ทําใหกาซนั้นติดไฟหรือระเบิดได (LEL; Lower
Explosive Limit คาความเขมขนตํ่าสุด (โดย
ปริมาตร) ท่ีทําใหกาซนั้นติดไฟหรือระเบิดได

Class A: เปนไฟจากเชื้อเพลิงของแข็ง
ท่ัวไป เชน ไม ถาน ฟน กระดาษ ขยะ ฯลฯ

Class B: ไฟไหมเชื้อเพลิงเหลวหรือกาซ
ติดไฟ

Class C: ไฟไหมอุปกรณท่ีมีกระแสไฟฟา
Class D: ไฟไหมโลหะท่ีไวปฏิกริิยากบัน้าํ
1.1 ทบทวนความเขาใจเก่ียวกับกาซ

ตดิไฟได
(a) กาซอะเซทีลีนและคุณสมบัติทาง
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 สวนผสมทางเคมี (Composition):
100% C2H2 (หนึ่งรอยเปอรเซน็ตอะเซทีลีน)

(b) กาซธรรมชาติ (Natural Gas)
กาซธรรมชาติ คือกาซชีวภาพชนิดหนึ่ง

เกิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตท้ังพืชและ
สัตวนับหลายลานป ซากเหลานีแ้ปรสภาพเปน
กาซและน้าํมันเนือ่งจากความรอน ความกดดัน
ของผิวโลกและสะสมอยูในชั้นเปลือกโลก โดย
เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon)
สูตรทางเคมี CnH2n+2 โดยท่ัวไปประกอบดวย
มีเทน (Methane, CH4) ต้ังแต 70 เปอรเซ็นต
ข้ึนไป ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของแหลงนั้นๆ

ตัวอยางสารประกอบไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon)

 Methane (CH4)
 Ethane (C2H6)
 Propane (C3H8)
 Butane (C4H10)
 Pentane (C5H12)
 Hexane (C6H14)
 Methylene (CH2) / ไนโตรเจนเหลว

(N2) / น้ํา (H2O) / ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
คุณสมบติัทางกายภาพของกาซธรรมชาติ
สารประกอบ Hydrocarbon ในกาซ

ธรรมชาติ
 กล่ิน (Smell): โดยปกติจะไมมีกล่ิน

แตจะเติมกล่ินเขาไปในกระบวนการผลิต ท้ังนี้
หากร่ัวไหลออกนอกระบบบรรจุจะไดมีกล่ินให
ทราบวาร่ัวและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ คนจะได
ตอตานการหายใจเขาไป

 ความหนาแนนเม่ือเทียบกับอากาศ
(Density Relative to Air): 0.62 เทาของอากาศ
นั่นคือ ความหนาแนนนอยกวาอากาศ เม่ือ
ร่ัวไหลออกนอกระบบจะลอยตัวข้ึน

 คาความรอน (Heating Value): 38
เมกะจลู/ลบ.ม. (mj/m3)

 ความสามารถในการติดไฟ (Degree
of Flammability): ติดไฟงาย (High)

 ชวงติดไฟ (Flammable Range): UEL-
LEL = 5.3%-14% (by volume) เปล่ียนแปลง
ไดตามคาสวนผสมทางเคมีของแตละแหลงท่ีขุด
เจาะกาซข้ึนมา

 สวนผสมทางเคมี (Composition):
สวนผสมทางเคมีซึ่งเปนองคประกอบกําหนด
คุณสมบติัของกาซเปล่ียนแปลงไดตามแหลงท่ีขุด
เจาะกาซข้ึนมา โดยท่ัวไปมีสวนผสมดังนี้

 90.6% Methane
 5.6% Ethane
 1.0% Hydrocarbon
 1.7% CO2

 1.1% N2

(c) กาซหุงตม (LPG; Liquefied Petro-
leum Gas ) และคุณสมบัติทางกายภาพ

 กล่ิน (Smell): โดยปกติจะไมมีกล่ิน

กาซข้ึนมา
 สวนผสมทางเคมี (Composition)
 55.0-64.2 % Propane (C3H8)
 32.5%-45.0% Butane (C4H10)
บนัทึกเพิม่เติม: เนือ่งจากแตละหนวยงาน

อาจมีกาซติดไฟไดแตกตางกันออกไปตาม
กระบวนการทํางาน ฉะนั้นกอนทํางานกับกาซ
ติดไฟได ใหศึกษาขอมูลดังตัวอยางขางตนนีก้อน
ขอมูลท่ีกลาวถึงนี้ใหคนควาจากเอกสารความ
ปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS; Material Safety
Data Sheet)

พฤติกรรมการลอยตัวของกาซ (Gas
Behavior)

 หากความหนาแนนของกาซชนิดใด
นอยกวาอากาศ เม่ือร่ัวไหลจะลอยข้ึน

แตจะเติมกล่ินเขาไปในกระบวนการผลิต ท้ังนี้
หากร่ัวไหลออกนอกiะบบบรรจุจะไดมีกล่ินให
ทราบวาร่ัว และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ คนจะได
ตอตานการหายใจเขาไป

 ความหนาแนนเม่ือเทียบกับอากาศ
(Density Relative to Air): 1.73 เทาของอากาศ
นั่นคือ ความหนาแนนมากกวาอากาศ เม่ือ
ร่ัวไหลออกนอกระบบจะลอยลงตํ่า

 คาความรอน (Heating Value): 39
เมกะจลู/ลบ.ม. (mj/m3)

 ความสามารถในการติดไฟ (Degree
of Flammability): ติดไฟงาย (High)

 ชวงติดไฟ (Flammable Range): UEL-
LEL = 2%-9% (by volume) เปล่ียนแปลงได
ตามคาสวนผสมทางเคมีของแตละแหลงท่ีขุดเจาะ
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 กาซท่ีความหนาแนนใกล เคียงกับ
อากาศจะลอยในระดับเดียวกับอากาศ

 ความหนาแนนของกาซท่ีมากกวา
อากาศ เม่ือร่ัวไหลจะลอยตํ่าลง

 กาซเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน โมเลกุลจะ
ขยายตัว สงผลใหความหนาแนนลดลง เม่ือ
เทียบกับกาซชนิดเดียวกัน กาซท่ีอุณหภูมิสูง
กวาความหนาแนนนอยกวาจะลอยตัว

จากพฤติกรรมการลอยตัวของกาซ (Gas
Behavior) นี่เอง เม่ือวัดกาซในท่ีอับอากาศ จึง
ตองวัดสามระดับเสมอคือ ระดับลาง-กลาง-
และระดับบน

1.2 ออกซิเจน oxygen
ออกซิเจนท่ีอุณหภูมิบรรยากาศ จะมี

สถานภาพเปนกาซ มีสวนประกอบในอากาศ
มากเปนอันดับสองรองจากไนโตรเจน ซึ่งใน
บรรยากาศจะมีออกซเิจน 20.9 เปอรเซน็ตและ
ไนโตรเจน 78.08 เปอรเซ็นต, ความหนาแนน
เทียบกับอากาศ (Density Relative to Air) 1.1
เทาของอากาศ ไมติดไฟ แตเปนหนึง่ในสามของ
องคประกอบท่ีทําใหเกดิเพลิงไหมหรือระเบดิได
ออกซิเจนจะชวยใหการติดไฟหรือการระเบิด
รุนแรงข้ึนเม่ือ

 ทําใหอุณหภูมิสูงข้ึน
 ทาํใหความหนาแนนสงูข้ึน เชน ออกซเิจน

บรรจุถังและร่ัวออกในพื้นท่ีจํากัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเม่ือสูงเกินระดับ 23.5 เปอรเซ็นตโดย
ปริมาตร

คณุสมบัตทิางกายภาพของออกซเิจน
 สี กล่ิน รส: ในสภาวะปกติจะไมมีสี

ไมมีกล่ินและไมมีรส

 ความหนาแนนเม่ือเทียบกับอากาศ
(Density Relative to Air): 1.1 เทา นั่นคือ
ความหนาแนนใกลเคียงกับอากาศ เม่ือร่ัวไหล
ออกนอกระบบจะลอยปนอยูกับอากาศ

 คาความรอนและความสามารถใน
การติดไฟ (Degree of Flammability): ไมติดไฟ

 หากลดอุณหภูมิลงจนถงึ -182.5 องศา
เซลเซียส จะเปล่ียนสถานะจากกาซเปนของ
เหลวมีสฟีาออน (Cryogenic Appearance: Pale
Blue Color)

 จุดเยือกแข็ง -218.4 องศาเซลเซียส
จะเปล่ียนสถานะเปนของแข็งสีฟาออน

บันทึกเพิม่เติม: ปริมาณรอยละของกาซ
ชนิดตางๆ ในอากาศ (โดยปริมาตร)

 ไนโตรเจน (Nitrogen; N2) 78.02

 ออกซเิจน (Oxygen; O2) 20.95
 อารกอนหรือกาซเฉ่ือย (Argon or

Inert Gas) 0.93
 คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide;

CO2) 0.03
 กาซอ่ืนๆ (Others) 0.01
1.3 การสงถายความรอน (heat transfer)
ความรอนหรือประกายไฟถูกสงถายไป

สัมผัสสารติดไฟไดอยางไร และจะมีมาตรการ
ปองกันควบคุมไมใหความรอนหรือประกายไฟ
ไปสมัผสักบัสารเชือ้เพลิงไดอยางไร จะกลาวใน
รายละเอียด ดังนี้

วิธสีงถายความรอนและการเคล่ือนท่ีของ
ประกายไฟ

 การนําความรอน
 การพาความรอน
 การแผรังสีความรอน
 การกระเด็นและการตกของสะเกด็ไฟ
(a) การนาํความรอน (Heat Conduction)
การนําความรอนหมายถึงปรากฏการณ

ท่ีพลังงานความรอนถายเทภายในวัตถุหนึ่งๆ
หรือระหวางวัตถุสองชิ้นท่ีสัมผัสกัน มีทิศทาง
เคล่ือนท่ีจากบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสงูไปบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิตํ่ากวา โดยตัวกลางไมมีการเคล่ือนท่ี
กลาวอีกนยัหนึง่ การนําความรอนเปนลักษณะ
การถายเทความรอนผานโดยตรงจากวัตถุหนึง่
ไปยงัอีกวัตถหุนึง่โดยการสมัผสักนั วัสดุใดจะนาํ
ความรอนดีหรือไมดี ข้ึนอยูกับสัมประสิทธิ์การ
นําความรอน

(b) การพาความรอน (Heat Convection)
การพาความรอนเปนการสงถายความ
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รอนผานตัวกลางท่ีเปนของเหลวหรือกาซ โดยท่ี
ของเหลวหรือกาซท่ีไดรับความรอนจะเคล่ือนท่ี
พาความรอนไปดวย กลาวคือเม่ือสสารไดรับ
ความรอนจะขยายตัว ความหนาแนนของอนภุาค
ลดลงและลอยตัวสูงข้ึน พรอมกับพาความรอน
ไปดวย สวนของไหลท่ียงัไมไดรับความรอน ความ
หนาแนนของอนุภาคซึ่งมากกวาจะเคล่ือนมา
แทนท่ีเปนแบบนี้ไปเร่ือยๆ จนสารนั้นไดรับ
ความรอนท่ัวกัน เรียกวาการพาความรอน

(c) การแผรังสีความรอน (Radiation)
การแผรังสเีปนการถายเทความรอนออก

รอบตัวทุกทิศทางโดยไมตองอาศัยตัวกลาง วัตถุ
ท่ีอยูโดยรอบจะมีความสามารถดูดกลืนความรอน
จากการแผรังสีไดไมเทากัน ข้ึนอยูกับสีและผิว
ของวัตถ ุตัวอยางเชนวัตถสุดํีาหรือสเีขมดูดกลืน
ความรอนไดดีกวาวัตถสุอีอน และวัตถผุวิขรุขระ
ดูดกลืนความรอนไดดีกวาวัตถผุิวเรียบ เปนตน

(d) การกระเด็นและการตกของสะเกด็ไฟ
การกระเด็นหมายถงึทิศทางเคล่ือนท่ีของ

ประกายไฟหรือสะเกด็ไฟไปทิศทางโดยรอบ บน
ลาง ซาย ขวา หนา หลัง สวนการตกจะมีทิศทาง
ตามแนวด่ิงเทานัน้ การเคล่ือนท่ีของประกายไฟ
สะเก็ดไฟจะแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูกับ 3
องคประกอบคือ

 เคร่ืองมือท่ีใช: ใชหินเจียร ใชเคร่ือง
เชื่อมตัดกาซ ใชเคร่ืองเชื่อมไฟฟา ฯลฯ การ
เคล่ือนท่ีของประกายไฟ สะเก็ดไฟในลักษณะ
การกระเด็น การตก ก็แตกตางกัน

 พืน้ท่ีทํางาน: บนท่ีสูง บนเพลทฟอรม
ทํางานบนพื้น ทํางานในพื้นท่ีคับแคบ

 จุดทํางาน: ทํางานในอาคาร ทํางาน
นอกอาคาร มีลมพัดเคล่ือนประกายไฟ สะเก็ด
ไฟลอยไปไดไกลกวาลมสงบ เปนตน

วิธคิีดเพือ่ปองกนัควบคุมอุบติัเหตุคือ ไมใหสาม
องคประกอบท่ีกลาวถึงนี้มาพบกัน ซึ่งโดยปกติ
ไมมุงเนนไปควบคุมท่ีออกซเิจน งานปฏิบติัการ
ความรอนประกายไฟจึงมีหลักคิดเพื่อปองกัน
ควบคุมอุบติัเหตุดังนี้

 แยกเชื้อเพลิงออกจากพื้นท่ี

 ควบคุมเชื้ อเพลิงไมใหเคล่ือนท่ี ไป
สัมผัสความรอน/ประกายไฟ

 ควบคุมความรอน/ประกายไฟ ไมให
เคล่ือนท่ีไปสัมผัสกับเชื้อเพลิง

 ลดอุณหภูมิงานความรอน/ประกายไฟ
ใหเหลืออุณหภูมิบรรยากาศหรือลดใหเหลือใน
ระดับท่ีเชือ้เพลิงท่ีอยูในบริเวณทํางานติดไฟหรือ
ระเบิดไมได

กระบวนการทํางานหรือวิธกีารทํางานท่ี
ตางกัน อันตรายท่ีอาจเกิดกแ็ตกตางกนั ฉะนัน้
มาตรการปองกัน/ควบคุมอุบัติเหตุก็ตางกัน
การปองกนัควบคุมอุบติัเหตุอาจใชเพยีงวิธีการ
เดียวหรือหลายวิธีรวมกันก็ได

2.2 การอนุญาตทํางาน (Permit to
Work)

(a) หัวหนากลุมงาน ผูทําหนาท่ีเฝาระวัง
ไฟ และชางเทคนิคประจําพื้นท่ี (Job Leader,
Fire Watch Man and Authorized Isolator) รวม
ทําสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามเพื่อเตรียม
จัดทําเอกสารขออนุญาตทํางาน ซึ่งตองศึกษา
และเก็บขอมูลเกี่ยวกับ

 ลําดับการทํางานกอนหลังโดยแบงเปน
ข้ันตอนหลักและข้ันตอนยอยๆ

 อันตรายท่ีอาจเกดิจากการสงถายความ
รอนในแตละข้ันตอนยอยๆ วา สงถายไดโดยวิธี
ใด เชน การนาํความรอน การพาความรอน การ
แผรังส ีการกระเด็นหรือการตกของสะเกด็ไฟ ฯลฯ

 อุปกรณท่ีตองตัดแยกพลังงานและ
ล็อค-เอาท (Lock-out) ระบบ

 ประเภทของเชื้ อเพลิงท่ีอยู ในพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน: A-B-C-D

2. การปองกัน/ควบคุมอุบัติเหตุงาน
ความรอนประกายไฟ

2.1 หลักการ วิธีคิดเพื่อปองกัน/ควบคุม
อุบัติเหต ุ (Principles, Idea to Prevent Accidents)

สามองคประกอบท่ีทําใหเกิดไฟไหมคือ
ความรอน ออกซเิจน และเชือ้เพลิง หลักการและ
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 วัสดุเชือ้เพลิงใดขนยายได วัสดุเชือ้เพลิง
ใดขนยายไมได

 มาตรการปดคลุมวัสดุเชื้ อเพลิงท่ี
ขนยายไมได และมาตรการปดกัน้ควบคุมพืน้ท่ี
ปฏิบัติงาน

(b) หัวหนากลุมงานรวมเตรียมเอกสารขอ
อนุญาตทํางานกับผูเฝาระวังไฟ ยื่นขออนุญาต
ทํางาน จากเจาของหนวยงานหรือเจาของพื้นท่ี
(Plant Owner or Area Owner)

หากงานตองตัดแยกพลังงานและล็อค-
เอาทระบบ ใหรวมกับชางเทคนิคประจําพื้นท่ี
(Authorized Isolator) เพื่อดําเนินการตัดแยก
พลังงานและล็อค-เอาทระบบ

(c) เอกสารคูมือคําแนะนํา (Work In-
struction) ซึ่งเปนเอกสารสําหรับแนบเพื่อขอ
อนุญาตทํางาน ตองจัดทําโดยใชขอมูลจริงของ
หนวยงานและขอมูลท่ีไดจากการทําสํารวจ แต
ข้ันตํ่าตองระบใุหปฏิบติัในสิ่งดังตอไปนีด้วย

 วัสดุติดไฟได หากสามารถขนยาย
ออกได ใหขนยายยออกนอกพื้นท่ีท่ีจะทํางาน
(Any unnecessary inflammable materials
must be removed from the hot work site)

 วัสดุติดไฟไดท่ีขนยายออกไมได ให
ปดกั้น ปดคลุมเพื่อปองกันสัมผัสกับความรอน
และประกายไฟ (any inflammable materials

that cannot be removed must be tightly
protected with a fire-proof cover)

 บอ ชอง หลุม โพรง ใหปดกัน้ ปดคลุม
เพื่อปองกันไมใหสะเก็ดไฟหรือประกายไฟตก
หรืออาจกระเด็นเขาไป (Any openings in the

structures must be protected with covers
and any gaps must be sealed if a flame,
splashes or sparks can spread into the
structures through them)

 อุปกรณจับควันไฟ ใหปดเปนการ
ชั่วคราว หลังงานแลวเสร็จ ใหคืนระบบกลับ
ตามปกติ (Any fire alarms and extinguishing
systems based on smoke detection in the
area where the smoke from hot work may
spread shall be switched off to prevent false
alarms, and they shall be switched back on
as soon as possible)

 กรณีมีสปริงเกอรดับเพลิง ไมตองปด
ระบบ แตใหปดคลุมชดุหัวสเปรยเปนการชัว่คราว
หลังงานแลวเสร็จใหคืนสภาพดังเดิม (Sprinkler
systems shall not be switched off, but if
necessary the sprinkler nozzles shall be
covered with a temporary cover, which is
removed immediately after completion of work)

 ถังดับเพลิงและวัสดุปองกันไฟตอง
พรอมท่ีสถานท่ีทํางาน โดยถังดับเพลิงมือถือ

ตองมีอยางนอยสองถงั (Fire extinguishing and
shielding materials must be available at the
site. The equipment shall nevertheless always
include at least 2 portable extinguishers with
standard fire rating)
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(d) หัวหนากลุมงานประชมุกลุมยอยกบั
ผูปฏิบติังานและผูเฝาระวังไฟ (Worker and fire
watch men) และเร่ิมปฏิบัติงาน

บนัทึกเพิม่เติม: เงือ่นไขเครงครัดเกีย่วกบั
การอนุญาตใหทํางานความรอนประกายไฟ

 เจาของหนวยงานหรือเจาของพื้นท่ี
ตองกํากับดูแลใหผู ปฏิบั ติงานความรอน/
ประกายไฟ ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติท่ี
หนวยงานกําหนด (The person in charge of
hot work safety, who maintains the hot work
plan and sees to it that the orders of these
safety guidelines can be implemented in
practice)

 การอนญุาตทํางานตองลงนามอนญุาต
โดยเจาของหนวยงานหรือผูท่ีเจาของหนวยงาน
มอบหมาย (Persons with the permission to
grant hot work permits)

 ผูปฏิบัติงานตองเปนผูไดรับอนุญาต
เทานั้น (Persons with the permission to
perform hot work)

 วัสดุปองกันความรอน ประกายไฟ
สะเก็ดไฟ และถงัดับเพลิงแบบมือถอืตองพรอม
กอนเร่ิมทํางาน (The availability of shielding
materials and initial extinguishing equipment
necessary in hot work.

 ตองมีผู เฝาระวังไฟตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และหลังจากงานแลวเสร็จ (The
organization of the hot work fire watch)

 ใหปฏิบติัตามระบบขออนญุาตทํางาน
และตองพจิารณาใหครอบคลุมเกีย่วกบัเคร่ืองมือ
วัสดุ อุปกรณ การเตรียมพื้นท่ีปฏิบัติงาน สิ่งท่ี
ติดไฟไดหรือวัสดุท่ีอาจจะทําใหเกิดการระเบิด
(Elements influencing the hot work safety

arising from the policyholder's production,
premises, environment and other similar
factors that need to be considered besides the
issues presented in these safety guidelines)

 รายละเอียดในเอกสารขออนุญาต
ทํางานตองชีบ้งอันตราย ประเมินความเสีย่ง และ
กาํหนดมาตรการควบคุมอันตรายกอนอนญุาต
ทํางาน (Before granting the hot work
permit, hazards caused by hot work must be
identified and assessed at the hot work site)

 ตองระบุชื่อผูทีไดรับอนุญาตทํางานผู
เฝาระวังไฟ และทุกคนตองเขารวมประชุมกลุม
ยอย และเขาใจข้ันตอนการทํางาน อันตรายท่ี
อาจเกดิในแตละข้ันตอนการทํางานและมาตรการ
ปองกนัควบคุมอันตรายกอนเร่ิมงาน (In the hot
work permit, the person granting the permit
shall determine the safety precautions
deemed necessary on the basis of the
abovementioned assessment of hazards. Hot
work may not be started until the worker

and the hot work fire watchman have ensured
that the security precautions determined in
the hot work permit have been implemented.
The hot work permit should specify the person
granting the hot work permit, the persons
performing the hot work and the hot work
fire watch men)

2.3 การเฝาระวังไฟ (Fire Watch)
 ผูเฝาระวังไฟตองเฝาระวังตลอดระยะ

เวลาท่ีงานความรอน/ประกายไฟดําเนนิการอยู
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 หลังงานแลวเสร็จ ใหเฝาระวังไฟตอเนือ่ง
อีก 30 นาที และใหแจงหัวหนากลุมงานเพื่อ
ทราบกอนเลิกงาน

2.4 คุณสมบัติผู ปฏิบัติงานและผู
เก่ียวของ

 ผูอนุญาตและหัวหนากลุมงานตองมี
certificate ผานการฝกอบรมและอบรมทบทวน
(Refresher Training) ไมเกิน 2 ป

 ผูปฏิบติังานตองมี certificate ผานการ
ฝกอบรมและอบรมทบทวนเกี่ยวกับงานความ
รอน/ประกายไฟไมเกิน 2 ป ตรวจสุขภาพ
ประจาํปและตรวจสขุภาพกอนเร่ิมงานเปนปกติ

 ผูเฝาระวังไฟตองมี certificate ผาน
การฝกอบรมและอบรมทบทวนเกี่ยวกับผูเฝา
ระวังไฟไมเกิน 2 ป ตรวจสุขภาพประจําป และ
ตรวจสุขภาพกอนเร่ิมงานเปนปกติ

2.5 เครือ่งจักร เครือ่งมอื อุปกรณ
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอุปกรณ ใหแบง

ออกเปน 3 กลุมคือ เคร่ืองมือชาง เคร่ืองมือกล
และสายไฟตอพวง และเคร่ืองจกัร หากจะนาํมา
ใชในงานปฏิบติัการตองมีขอกําหนดดังนี้

 เคร่ืองมือชาง (Hang Tools) หมายถงึ
เคร่ืองมือข้ันพืน้ฐาน กลไกการทํางานไมซบัซอน
เชน ตะไบ คอน ไขควง ประแจ คัตเตอร คีม ฯลฯ
ตองผานการตรวจสภาพกอนใชงานโดยผูใช

 เคร่ืองมือกลและสายไฟฟาตอพวง
(Power Tools & Portable Electrical) หมายถึง
เคร่ืองมือท่ีมีกลไกผอนแรงหรือมีตนกาํลังขับเคล่ือน
ตัวอยางเชน สวานมือ สวานท่ีขับเคล่ือนดวย
ไฟฟาหรือลม หินเจียร รอกสาวมือ รอกไฟฟา
สายไฟฟาตอพวงตางๆ ฯลฯ ตองตรวจสภาพกอน
ใชงานโดยผูใชและมีบนัทึกการตรวจสภาพตาม
ระยะเวลาโดยผูท่ีบริษัทมอบหมาย

 เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองมือกลท่ีเทียบ

เทาเคร่ืองจกัร (Machines) ตองตรวจสภาพกอน
ใชงานโดยผูใช มีบนัทึกการตรวจซอมตามระยะ
เวลา (Preventive Maintenance) และมีการ
ตรวจสภาพตามระยะเวลาโดยวิศวกร

ท้ังนี ้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณใด
ท่ีมีขอกําหนดตามกฎหมายเปนการเฉพาะ ให
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายนั้น

กรณีตัวอยาง เคร่ืองเชื่อมตัดกาซ Oxy-
acetylene Gas Cutting and Welding ประกอบ
ดวยหลายชิ้นสวนเขาดวยกัน สําหรับกําเนิด

พลังงาน เปล่ียนหรือแปลงสภาพพลังงานดวยกาซ
เชือ้เพลิงและกาซออกซเิจนซึง่ทํางานสมัพนัธกนั
เปนเชงิระบบ จงึถอืไดวาเคร่ืองเชือ่มตัดกาซเปน
เคร่ืองมือกลท่ีเทียบเทาเคร่ืองจักร ฉะนั้นการ
ตรวจรักษาสภาพตองทําเทียบเทาเคร่ืองจกัร คือ

 บังคับ (mandatory): ตองผานการ
ตรวจสภาพกอนใชงานโดยผูใช

 บังคับ (mandatory): ผานการตรวจ
ซอมรักษาสภาพตามระยะเวลา

 ทางเลือก จะทําหรือไมกไ็ด (optional):
ตรวจทดสอบหรือตรวจสภาพประจาํปโดยวิศวกร

 รหัสสถีัง : ถงับรรจุอะเซทีลีนตองเปน
สีน้ําตาล และถังบรรจุออกซิเจนตองเปนสีดํา
(Acetylene Bottle=brown, Oxygen Bottle=black)

 กาซใชงานเชื่อมตัด: กาซเชื้อเพลิงใช
กาซอะเซทีลีน และหามใชกาซแอลพีจี (LPG;
Liquefied Petroleum Gas) เหตุผลหลักคือความ
หนาแนนของอะเซทีลีนเบากวาอากาศ 0.91 เทา
หากร่ัวไหลออกนอกระบบจะลอยตัวข้ึนดานบน
และถกูเจอืจางดวยอากาศในบรรยากาศ คาความ
เขมขนจะตํ่าไมถึงคาติดไฟ สวนกาซแอลพีจี
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ความหนาแนน 1.73 เทาของอากาศ หากร่ัวออก
นอกระบบจะลอยตํ่าและสะสมบนพื้น อากาศ
ในบรรยากาศเขามาเจือจางไดชา จึงสงผลให
เกดิอุบติัเหตุไฟไหมหรืออุบติัเหตุจากการระเบดิ

 วาลวหัวถัง (หมายเลข 1 ในภาพ): มี
หนาท่ีปดและเปดนํากาซออกไปใชงาน หาก
มองในภาพรวมของถงัฯ วาลวหัวถงัเปนอุปกรณ
ท่ีแข็งแรงนอยท่ีสุด ฉะนั้นขณะขนยายหรือ จัด
เกบ็ตองขันแนนและครอบปดดวยฝาครอบเสมอ

 ชุดเรกกูเลเตอรและเกจวัดความดัน
(หมายเลข 2 ในภาพ) อุปกรณสวนนีถ้กูประกอบ
เขาดวยกันเปนชุดทํางาน เกจมี 2 ตัว ตัวแรก
เปนเกจวัดความดันถัง หมายความวา หลังจาก
เปดวาลวหัวถัง เกจจะรับความดันโดยตรงและ
แสดงคาความดันถัง แตเนื่องจากภายในถังมี
ความดันมากกวาความดันใชงานจึงจาํเปนตอง
มีเรกกเูลเตอรปรับความดันใหเหมาะสมกบัการ
ใชงาน ความดันหลังจากปรับท่ีเรกกูเลเตอรจะ
แสดงผลท่ีเกจดานจายกาซ

คําอธิบายภาพ: อุปกรณรัดทอสายยาง
ใหถูกตอง คือตองเปนแบบ Hose Clamping
Devices ไมใช Jubilee Clip

อุปกรณปองกนัไฟยอนกลับ: Flashback
Arrestor หมายเลข 3 ในภาพ และ Non-return
Valve หมายเลข 5 ในภาพ: หนึง่ยนูติของเคร่ือง
เชื่อมตัดกาซจะใชท้ังหมด 4 ตัว ท่ีตนสายใช
Flashback Arrestor และท่ีปลายสายจะใช Non-
return Valve รวมสายอะเซที ลีนและสาย
ออกซิเจนจะเทากับ 4 ตัว

แรงดันไดไมตํ่ากวา 300 ปอนดตอตารางนิ้ว
(psi) จงึตองใชอุปกรณรัดทอสายยางใหถกูตอง
คือ ตองเปนแบบ Hose Clamping Devices ไมใช
Jubilee Clip

บั นทึ กเพิ่ มเติม: ด วยขอบเขตและ
เปาหมาย ของบทความไมไดมุงเนนนําเสนอ
ความปลอดภัยในงานเชื่อมตัดกาซ จึงกลาวถึง
ขอมูลเพียงบางสวนเปนกรณีตัวอยางเทานั้น
หากตองการรายละเอียด แนะนาํใหอานทําความ
เขาใจจากเอกสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เร่ืองมาตรการความปลอดภัยการเชื่อม ตอนท่ี
1 (ตอนท่ี 1 คือตอนความปลอดภัยในการ
ปฏิบติังานเชือ่มกาซ) ซึง่เขียนโดย คุณปณตสรรค
สูจยานนท กลุมวิศวกรรมเคร่ืองกล

จากกรณีตัวอยางเคร่ืองเชื่ อมตัดกาซ
จะเห็นไดวาหากประกอบอุปกรณไมครบหรือ
ใชกาซผิดประเภท เชน ไมใชอะเซทีลีนแตใช
กาซแอลพีจี ก็จะมีภาวะเสี่ยงในงานปฏิบัติการ
เพิม่ข้ึน ฉะนัน้เคร่ืองมือท่ีใชทํางานกบังานความ
รอน/ประกายไฟ จงึตองไดมาตรฐานและตองมี
มาตรการยืนยันสภาพวาพรอมใชงาน

กรณีศึกษา: ไฟไหมสถานบันเทิงมูเซ
ผบั พทัยา

a) รายละเอยีดอบัุตเิหตุ
เกิดเหตุไฟไหมสถานบันเทิงมู เซผับ

พัทยากลาง เลขท่ี 80/16 ซอยเพชรตระกูล
หมู ท่ี  9 ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี มีผูไดรับบาดเจ็บ 4 คน มูลคา
ความเสียหายของอาคารสถานท่ีประมาณ 10
ลานบาท

เวลา 16.30 น. วันท่ี 12 มิถนุายน 2560
เจาหนาท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรบางละมุง ได

คําอธิบายภาพ: เรกกูเลเซอรออกซิเจน
และอะเซทีลีน-ภาพขวาเปนอุปกรณปองกนั ไฟ
ยอนกลับ (Flashback Arrestor) และ Non-return
Valve ติดต้ังหลังเกจวัดความดันกอนตอเขาสาย
ยางหนึ่งตัวและกอนเขาหัวเชื่อมตัดอีกหนึ่งตัว

ทอสายยาง hose (หมายเลข 4 ในภาพ):
สีแดงเปนรหัสทอสายยางกาซเชื้อเพลิง อีกเสน
ท่ีแพคไวดวยกัน (สีฟา สีเขียว หรือดํา) เปนทอ
สายออกซิเจน การยึดสายเขากับอุปกรณตอง
แนน ในทางวิศวกรรมความปลอดภัยตองรับ

Hose Clamping Device

อปุกรณนิรภัยถังกาซงานเช่ือม
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รับแจงวามีเหตุไฟไหมท่ีมูเซผับ พทัยากลาง จึง
รวมกบัเจาหนาท่ีบรรเทาสาธารณภัยเมืองพทัยา
และมูลนิธิกูภัยในพื้นท่ีนํารถดับเพลิง 11 คัน
และรถกระเชาดับเพลิง 1 คัน เขาระงับเหตุ
พบวาไฟกําลังลุกไหม มูเซผับ ซึ่งเปนอาคาร
ชัน้เดียวเนือ้ท่ีประมาณ 300 ตารางเมตร มีควัน
ไฟพวยพุงไปท่ัวบริเวณ เจาหนาท่ีไดเขาไปชวย
เหลือผูประสบเหตุซึง่ติดอยูภายในอาคารออกมา
ไดท้ังหมด 4 คน เปนชาย 3 คนและหญิงหนึ่ง
คน ปรากฏวาผูประสบเหตุถูกไฟไหมเปนแผล
พพุองเล็กนอยและสาํลักควัน จากนัน้จงึนาํตัวสง
โรงพยาบาลพัทยาแมมโมเรียล

จากการพูดคุย นายเอนก ทนโนนแดง-
ชางเชื่อมเลาวา ขณะเขากําลังเชื่อมชั้นวางอยู
นั้น สะเก็ดไฟกระเ ด็นไปโดนผนังโฟมดานขาง
และเกดิเหตุไฟลุกไหมอยางรวดเร็ว ซึง่ตัวเองได
ไปเอาเคร่ืองดับเพลิงภายในอาคารมาฉีด แตดับ
ไมไดจงึเกดิเหตุการณดังกลาวข้ึน

b) คิดวิเคราะหถึง 4 องคประกอบความ
ปลอดภัย

 การขออนุญาตทํางานความรอน/
ประกายไฟ: ไมไดขออนุญาตทํางาน หากขอ
อนุญาตทํางานจะมีสวนของเอกสารท่ีใหระบุ
ข้ันตอน การทํางาน ชีบ้งและระบุอันตราย และ
กําหนดมาตรการควบคุมอันตราย อยางกรณี
เชือ่มชัน้วางใกลผนงัโฟม ตองปดคลุมวัสดุติดไฟ
มีผูเฝาระวังไฟ กลุมงานเสี่ยงอันตรายสูงตองมี
แผนฉุกเฉินและตองมีถังดับเพลิงใหพรอมกอน
จะเร่ิมตนทํางาน

 Certificate งานความรอน/ประกายไฟ
ผู ปฏิบัติงาน: วิเคราะหจากภาพยนตรขาว
(youtube เร่ือง ไฟไหมผับดังกลางเมืองพัทยา
13-06-60 เชาขาวชัด โซเชียลลิงค https://

www.youtube.com/watch?v=bQi_fPn7G_Y):
หากผูปฏิบัติงานมี Certificate จะไมเร่ิมปฏิบัติ
งาน หากองคประกอบความปลอดภัยไมครบ)

 เคร่ืองมือ อุปกรณใชงาน:
(a) ไมมีอุปกรณ ผนังกั้นความรอน ผา

กันไฟ ฯลฯ เพื่อปองกันสะเก็ดไฟระหวางงาน

เชื่อมกับวัสดุเชื้อเพลิงซึ่งหมายถึงผนังโฟมของ
อาคาร ทําใหการเคล่ือนทีของความรอนหรือ
สะเก็ดไฟถงึวัสดุเชือ้เพลิงได

(b) เคร่ืองดับเพลิงแบบถังห้ิว ไมถูกจัด
เตรียมไว ณ พื้นท่ีทํางาน ฯลฯ เปนตน

 การปดกั้นควบคุมพื้นท่ี การปดกั้น
ความรอนหรือประกายไฟระหวางงานเชือ่มกับ
ผนังโฟม: ไมไดทําหรือทําแตไมมากพอให
พรอมกอนปฏิบัติงาน

c) สิ่งท่ีไดเรียนรูจากเหตุการณ: ข้ันตํ่า
ไดเรียนรูใน 2 เร่ือง ไดแก

 งานความรอนประกายไฟเปนหนึ่งใน
เจด็งานเสีย่งอันตรายสงู ตองใชระบบขออนญุาต
ทํางานกอนปฏิบติังาน ระหวางปฏิบัติงาน และ
หลังงานแลวเสร็จ จะตองมีมาตรการปองกัน
ควบคุมอุบัติเหตุท่ี เครงครัด หากมาตรการ
ปองกันควบคุมอุบัติเหตุผิดพลาด ตองมีแผน
ฉุกเฉินและมาตรการชวยเหลือผูประสบเหตุท่ี
ปฏิบติัไดจริงรองรับ

 ความรู ความสามารถของคนเปนองค
ประกอบหลักในการปฏิบัติงาน นับวาเปนองค
ประกอบท่ีลดภาวะเสี่ยงไดมากท่ีสุด จึงตองมี
certificate แสดงความรูความสามารถกอน
ไดรับอนุญาตใหทํางาน

3. แผนฉุกเฉินและการชวยเหลือผู
ประสบเหตุ

แผนฉุกเฉิน ณ ท่ีนีจ้ะกลาวถงึเฉพาะสวน

ท่ีรองรับกับงานปฏิบัติการความรอน/ประกาย
ไฟเทานั้น หมายความวาจะกลาวถึงเชิงปฏิบัติ
การวา หากเกิดเหตุไฟไหมหรือการระเบิด ทีม
ปฏิบัติการภาคสนามตองปฏิบัติการอยางไร

 ปฏิบัติการดวยผูเฝาระวังไฟและทีม
จากงายไปหายาก
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 เร่ิมปฏิบัติภาวะฉุกเฉินดวยทีม ดวย
เคร่ืองมือข้ันพื้นฐาน และหากเหตุการณขยาย
ข้ึนเกินความสามารถจะเชื่อมโยงไปสูแผนหลัก
อยางไร

วิธคิีด: กอนปฏิบติัการกบังานท่ีมีสภาวะ
เสีย่งอันตรายสงูซึง่รวมถงึกอนปฏิบติังานความ
รอน/ประกายไฟดวยจะมีการขออนญุาตทํางาน
เพื่อปองกัน/ควบคุมอุบัติเหตุอยางเครงครัด
และเขมงวดต้ังแตตน แตกลุมงานเสีย่งอันตราย
สูงมีหลักการวา หากมาตรการปองกันควบคุม
อุบัติเหตุเกิดผิดพลาดตองมีแผนฉุกเฉิน แผน
ชวยเหลือผูประสบเหตุท่ีมีประสทิธภิาพสงูรองรับ
แผนฉุกเฉินแคไหนถึงจะเหมาะสม

 แผนมีเงือ่นไขมาก ซบัซอนเกนิไปกจ็ะ
เปนอุปสรรค เม่ือไหรจะไดเร่ิมงานเพราะแผน
ตองแลวเสร็จกอนเร่ิมงาน

 แผนเงื่อนไขนอย งายเกนิไป หากเกิด
เหตุกอ็าจขาดประสทิธิภาพ

 การจัดทําแผนท่ีพอดี เหมาะสม จึง
ตองศึกษาและฝกปฏิบัติจริงซ้าํๆ

4. แจงหัวหนางานและดําเนินการตาม
แผนไฟไหมหลักของบริษัท

 ผู เฝาระวังไฟหรือผู เห็นเหตุการณ
ทราบเหตุไฟไหมในพื้นท่ีปฏิบติังาน: เนื่องจาก
ทํางานหรือทําหนาท่ีอยูในพื้นท่ีเดียวกัน ใคร
พบเห็นกอนก็ตองรีบแจงเหตุ ซึ่งผูเฝาระวังไฟ
กอ็ยูในพืน้ท่ีอยูแลว จงึตองรับทราบทันทีเชนกนั

 แจงเหตุและประสานทีมผูปฏิบัติงาน
ชวยสนับสนุนงานปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน:
กรณีผูปฏิบัติงานมีมากกวาหนึ่งคน หรือมีงาน
เปนลักษณะกิจกรรมยอยๆ ในพื้นท่ีเดียวกัน ก็
ตองแจงเหตุใหทุกคนหยดุงานท่ีกาํลังทําเพือ่ชวย
สนับสนุนและระงับเหตุกอน

 ประเมินวาเปนไฟเล็กหรือไฟใหญ: ไฟ
เล็กคือไฟท่ีลุกบนพืน้งานไมกวางและการขยายวง
ไมรวดเร็ว สามารถดับไดดวยถังดับเพลิงแบบ
มือถือไมเกิน 2 ถัง หากไมเปนไปตามเงื่อนไข
ดังกลาว ใหถือวาเปนไฟใหญ

 แจงหัวหนางานและดําเนินการตาม
แผนไฟไหมหลักของบริษทัฯ: ทุกสถานประกอบ

ตวัอยาง flow chart แผนฉกุเฉนิไฟไหม
1. ผู เฝาระวังไฟหรือผู เห็นเหตุการณ

ทราบเหตุไฟไหมในพื้นท่ีปฏิบัติงาน
2. แจงเหตุและประสานทีมผูปฏิบัติงาน

ชวยสนับสนุนงานปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
3. ประเมินฯ วาเปนไฟเล็กหรือไฟใหญ
3.1 ไฟเล็ก-ใหระงับเหตุดวยอุปกรณ

เบื้องตน หากดับไมได ใหเขาสูแผนไฟใหญ
3.2 ไฟใหญ -ใหประสานขอความชวยเหลือ

จากหวัหนาทมีกูภยัและเขาสูแผนฉกุเฉนิของบรษัิท

กิจการท่ีถูกกฎหมายจะมีแผนระงับอัคคีภัย
(แผนดับเพลิง) และแผนอ่ืนๆ ตามลักษณะของ
กระบวนการทํางาน เปนปฏิบัติการตอบโตเปน
ลําดับข้ัน จากงายไปหายาก จากเบาไปหาหนกั

ตัวอยาง flow chart การกูภัยกรณีผู
ปฏบัิตงิานไดรบับาดเจ็บ

1. ผู เฝาระวังไฟหรือผู เห็นเหตุการณ
ทราบเหตุผูไดรับบาดเจ็บ

2. แจงขอทีมผูปฏิบัติงานชวยสนับสนุน
งานปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

3. ตรวจสอบ ยืนยันอุบัติ และประเมิน
การบาดเจบ็ข้ันตน

 ตรวจสัญญาณชีพและระดับความ
รุนแรงท่ีผูประสบเหตุไดรับ

 ตรวจสอบข้ันตนวามีบาดแผลหรือ
อาจจะมีอาการรวมกระดูกหักดวยหรือไม

 พิจารณาและตัดสินใจตามเงื่ อนไข
กูภัยคือ ชวยชีวิตเปนอันดับแรก และชวยเหลือ
เปนอันดับถัดไป

4. แจงหัวหนางานและดําเนินการตาม
แผนชวยเหลือผูประสบเหตุหลักของบริษัทฯ

สญัญาณชีพและระดบัความรูสกึตวัของ
ผูประสบเหตุ

 สัญญาณชีพ ประเมินตามลําดับจาก
เบาไปหาหนักดังนี้

 ระดับความรูสึกตัว
 การหายใจ
 ชพีจร
 สภาพผิวหนังปลายมือปลายเทา
 มานตา

 ระดับความรูสึกตัวผูประสบเหตุ: มีสี่
ระดับคือ

 ระดับท่ีหนึ่ง รูสึกตัวดี (Alertness)
 ระดับท่ีสอง หมดสติแตมีปฏิกิริยาตอ

เสยีงพูด (Verbal)
 ระดับท่ีสาม หมดสติ ไมมีปฏิกริิยาตอ

เสยีงพดู แตตอบสนองตอความเจบ็ปวด (Semi-
coma)

 ระดับท่ีสี่ ไมรูสึกตัว ไมตอบสนองตอ
สิง่กระตุน (Coma)


