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ขอบเขตของเนือ้ หาและหัวขอนําเสนอ
ขอบเขตของเนื้อหา: เพือ่ แนะนําวิธปี อ งกัน
และควบคุ มอุ บั ติ เหตุ จ ากงานความร อนและ
ประกายไฟในพื้นที่ซึ่งไมไดออกแบบใหทํางาน
ความรอนประกายไฟ (hot work at a temporary
hot work site ) และไมรวมงานปฏิบัตกิ ารทีอ่ ับ
อากาศ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากงานปฏิบตั กิ ารทีอ่ บั อากาศ
มี ลักษณะจําเพาะ จึ งแนะนําให ศึกษาเรี ยนรู
พรอมกับกลุมวิชานั้น จะสะดวกและงายกวา
หัวขอที่จะนําเสนอมีดังนี้
1. ปรับพื้นฐานความเขาใจทั่วไป
 ทบทวนความเขาใจเกีย
่ วกับกาซติดไฟได
 การสงถายความรอนและการกระเด็น
ของสะเก็ดไฟ
2. การป องกั น ควบคุ ม อุ บั ติ เหตุ ง าน
ความรอน ประกายไฟ
 หลักการ วิธีคิด เพื่อปองกันควบคุม
อุบัตเิ หตุ
 วิธป
ี อ งกันควบคุมอุบตั เิ หตุและมาตรการ
เฝาระวังไฟ
 กรณีศก
ึ ษาอุบัตเิ หตุ
3. แผนฉุกเฉินและการชวยเหลือผูป ระสบเหตุ
งานปฏิบตั กิ ารอุตสาหกรรมภาคโรงงาน
และงานปฏิ บั ติ ก ารอุ ต สาหกรรมอื่ นใดที่ มี

สถานประกอบกิจการอยูบนพื้ นดิน หมายถึง
ไมรวมงานปฏิบัติการที่ อยู นอกฝ งทะเล เมื่ อ
ประเมิ น ความเสี ย งและศึ ก ษาตั ว อย า งจาก
อุตสาหกรรมโลกสากล พบวาแบงลักษณะงาน
ที่เสี่ยงอันตรายสูงออกเปน 7 ประเภท ไดแก
 งานความรอนและประกายไฟ (Hot
Work)



การทํางานในที่อับอากาศ (Confined

Spaces)
การทํางานบนทีส่ งู (Working at Heights)
 งานปฏิบต
ั กิ ารนัง่ ราน [ผูต ดิ ตัง้ รือ้ ถอน
นัง่ ราน ผูต รวจนั่งราน และ ผูปฏิบัตงิ านนัง่ ราน
(scaffolding erector, scaffolding inspector and
safe access scaffolds)]
 การทํ า งานกั บ ไฟฟ า แรงสู ง (High
Voltage)
 งานขุดเจาะ (Excavation) และ
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งานขนถ า ยโดยใช จั ก รกลผ อนแรง
(Heavy Handling)
1. ปรับพืน้ ฐานความเขาใจทัว่ ไป
งานความรอนและประกายไฟ หมายถึง
กิจกรรมทีเ่ กิดความรอนหรือประกายไฟในระดับ
ที่ทําใหสารติดไฟสามารถติดไฟหรือระเบิดได
(Hot work is any work using open flames or
sources of heat that could ignite materials
in the work area)
ตัวอยางงานที่ ทําใหเกิดความรอนและ
ประกายไฟ
 งานเชือ
่ มไฟฟา (Electric Arc Welding)
 งานที่ ใช หั วเผาให ความร อนชิ้ น งาน
(Burning)
 งานใชความรอนประสานโลหะ (Brazing)
 งานบัดกรี (Soldering)
 งานเชื่ อ มตั ด โลหะด ว ยก า ซ (Oxyacetylene Welding and Cutting)
 งานขั ดผิ วโลหะ (Grinding Ferrous
Metals)
ฉะนัน้ งานทีเ่ ปนลักษณะดังนี้ หามน้าํ วัสดุ
ไวไฟ เขาไปในพืน้ ทีซ่ งึ่ ออกแบบใหทาํ งานความ
รอนและประกายไฟ กรณีเปนงานซอม สราง หรือ
แปลงสภาพซึง่ อยูน อกพืน้ ทีจ่ าํ เพาะดังทีก่ ลาวถึง
ใหขออนุญาตทํางาน (permit to work)
องคประกอบการติดไฟหรือการระเบิด
จากพืน้ ฐานการเรียนรู มี 3 องคประกอบ
ที่ทําใหไฟไหมหรือเกิดการระเบิดคือ เชื้อเพลิง
ออกซิเจน และความรอนหรือประกายไฟ บทความ
นี้จะกลาวทบทวนถึงเชื้อเพลิงและมุง เนนทีก่ าร


ปองกัน ควบคุมความรอนและประกายไฟเปน
เรื่องหลัก
วัสดุติดไฟได สถานะทางกายภาพของ
เชื้อเพลิงอาจเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ
ก็ได สมาคมปองกันอัคคีภยั แหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา: NFPA (National Fire Protection
Association) แบงเชือ้ เพลิงตามลักษณะการติด
ไฟออกเปน 4 ประเภท ดังนี้

กายภาพ
กลิ่น (Smell): รุนแรง (Strong)
 ความหนาแน นเมื่ อเที ย บกั บ อากาศ
(Density Relative to Air): 0.91 เทาของอากาศ
นั่ นคื อ ความหนาแน นน อยกว าอากาศ เมื่ อ
รั่วไหลออกนอกระบบจะลอยตัวขึ้น
 คาความรอน (Heating Value): 58
เมกะจูล/ลบ.ม. (mj/m3)

Class A: เปนไฟจากเชื้อเพลิงของแข็ง
ทั่วไป เชน ไม ถาน ฟน กระดาษ ขยะ ฯลฯ
Class B: ไฟไหมเชื้อเพลิงเหลวหรือกาซ
ติดไฟ
Class C: ไฟไหมอปุ กรณทมี่ กี ระแสไฟฟา
Class D: ไฟไหมโลหะทีไ่ วปฏิกริ ยิ ากับน้าํ
1.1 ทบทวนความเขาใจเกี่ยวกับกาซ
ติดไฟได
(a) ก าซอะเซที ลีนและคุณสมบั ติทาง

ความสามารถในการติดไฟ (Degree
of Flammability): ไวไฟสูงมาก (Very High)
 ชวงติดไฟ (Flammable Range): UELLEL= 2.5%-100% (by volume)
บันทึกเพิ่มเติม: UEL upper explosive
limit คาความเขมขนสูงสุด (โดยปริมาตร) ที่
ทําใหกาซนั้นติดไฟหรือระเบิดได (LEL; Lower
Explosive Limit คาความเขมขนต่ําสุด (โดย
ปริมาตร) ที่ทําใหกาซนั้นติดไฟหรือระเบิดได





SAFET Y LIFE 2

ส วนผสมทางเคมี (Composition):
100% C2H2 (หนึ่งรอยเปอรเซ็นตอะเซทีลนี )
(b) กาซธรรมชาติ (Natural Gas)
กาซธรรมชาติ คือกาซชีวภาพชนิดหนึ่ง
เกิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ
สัตวนับหลายลานป ซากเหลานีแ้ ปรสภาพเปน
กาซและน้าํ มันเนือ่ งจากความรอน ความกดดัน
ของผิวโลกและสะสมอยูในชั้นเปลือกโลก โดย
เปนสารประกอบไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon)
สูตรทางเคมี CnH2n+2 โดยทั่วไปประกอบดวย
มีเทน (Methane, CH4) ตั้งแต 70 เปอรเซ็นต
ขึ้นไป ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของแหลงนั้นๆ
ตั ว อย างสารประกอบไฮโดรคาร บ อน
(Hydrocarbon)
 Methane (CH4)
 Ethane (C2H6)
 Propane (C3H8)
 Butane (C4H10)
 Pentane (C5H12)
 Hexane (C6H14)
 Methylene (CH2) / ไนโตรเจนเหลว
(N2) / น้ํา (H2O) / ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
คุณสมบัตทิ างกายภาพของกาซธรรมชาติ
สารประกอบ Hydrocarbon ในก า ซ
ธรรมชาติ
 กลิ่น (Smell): โดยปกติจะไมมีกลิ่น
แตจะเติมกลิ่นเขาไปในกระบวนการผลิต ทั้งนี้
หากรั่วไหลออกนอกระบบบรรจุจะไดมีกลิ่นให
ทราบว ารั่ วและอีกเหตุผลหนึ่ งก็ คือ คนจะได
ตอตานการหายใจเขาไป
 ความหนาแน นเมื่ อเที ย บกั บ อากาศ
(Density Relative to Air): 0.62 เทาของอากาศ
นั่ นคื อ ความหนาแน นน อยกว าอากาศ เมื่ อ
รั่วไหลออกนอกระบบจะลอยตัวขึ้น
 คาความรอน (Heating Value): 38
เมกะจูล/ลบ.ม. (mj/m3)
 ความสามารถในการติดไฟ (Degree
of Flammability): ติดไฟงาย (High)
 ชวงติดไฟ (Flammable Range): UELLEL = 5.3%-14% (by volume) เปลีย่ นแปลง
ไดตามคาสวนผสมทางเคมีของแตละแหลงทีข่ ดุ
เจาะกาซขึ้นมา
 ส ว นผสมทางเคมี (Composition):
สวนผสมทางเคมีซึ่งเปนองคประกอบกําหนด
คุณสมบัตขิ องกาซเปลีย่ นแปลงไดตามแหลงทีข่ ดุ
เจาะกาซขึ้นมา โดยทั่วไปมีสวนผสมดังนี้


90.6% Methane
 5.6% Ethane
 1.0% Hydrocarbon
 1.7% CO2
 1.1% N2
(c) กาซหุงตม (LPG; Liquefied Petroleum Gas ) และคุณสมบัติทางกายภาพ
 กลิ่น (Smell): โดยปกติจะไมมีกลิ่น


แตจะเติมกลิ่นเขาไปในกระบวนการผลิต ทั้งนี้
หากรั่วไหลออกนอกiะบบบรรจุจะไดมีกลิ่นให
ทราบวารั่ว และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ คนจะได
ตอตานการหายใจเขาไป
 ความหนาแน นเมื่ อเที ย บกั บ อากาศ
(Density Relative to Air): 1.73 เทาของอากาศ
นั่ นคื อ ความหนาแน นมากกว าอากาศ เมื่ อ
รั่วไหลออกนอกระบบจะลอยลงต่ํา
 คาความรอน (Heating Value): 39
เมกะจูล/ลบ.ม. (mj/m3)
 ความสามารถในการติดไฟ (Degree
of Flammability): ติดไฟงาย (High)
 ชวงติดไฟ (Flammable Range): UELLEL = 2%-9% (by volume) เปลี่ยนแปลงได
ตามคาสวนผสมทางเคมีของแตละแหลงทีข่ ดุ เจาะ

กาซขึ้นมา
 สวนผสมทางเคมี (Composition)
 55.0-64.2 % Propane (C3H8)
 32.5%-45.0% Butane (C4H10)
บันทึกเพิม่ เติม: เนือ่ งจากแตละหนวยงาน
อาจมี ก า ซติ ดไฟได แ ตกต างกั น ออกไปตาม
กระบวนการทํางาน ฉะนั้นกอนทํางานกับกาซ
ติดไฟได ใหศกึ ษาขอมูลดังตัวอยางขางตนนีก้ อ น
ขอมูลที่กลาวถึงนี้ใหคนควาจากเอกสารความ
ปลอดภัยเคมีภัณฑ (MSDS; Material Safety
Data Sheet)
พฤติกรรมการลอยตัวของกาซ (Gas
Behavior)
 หากความหนาแน น ของก าซชนิ ดใด
นอยกวาอากาศ เมื่อรั่วไหลจะลอยขึ้น
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ก าซที่ ค วามหนาแน น ใกล เคี ย งกั บ
อากาศจะลอยในระดับเดียวกับอากาศ
 ความหนาแน น ของก า ซที่ มากกว า
อากาศ เมื่อรั่วไหลจะลอยต่ําลง
 ก าซเมื่ ออุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น โมเลกุ ล จะ
ขยายตัว สงผลให ความหนาแนนลดลง เมื่ อ
เทียบกับกาซชนิดเดียวกัน กาซที่อุณหภูมิสูง
กวาความหนาแนนนอยกวาจะลอยตัว
จากพฤติกรรมการลอยตัวของกาซ (Gas
Behavior) นี่เอง เมื่อวัดกาซในที่อับอากาศ จึง
ตองวัดสามระดับเสมอคือ ระดับลาง-กลางและระดับบน
1.2 ออกซิเจน oxygen
ออกซิ เจนที่ อุ ณหภู มิ บรรยากาศ จะมี
สถานภาพเปนกาซ มีสวนประกอบในอากาศ
มากเปนอันดับสองรองจากไนโตรเจน ซึ่ งใน
บรรยากาศจะมีออกซิเจน 20.9 เปอรเซ็นตและ
ไนโตรเจน 78.08 เปอรเซ็นต, ความหนาแนน
เทียบกับอากาศ (Density Relative to Air) 1.1
เทาของอากาศ ไมตดิ ไฟ แตเปนหนึง่ ในสามของ
องคประกอบทีท่ าํ ใหเกิดเพลิงไหมหรือระเบิดได
ออกซิเจนจะชวยใหการติดไฟหรือการระเบิด
รุนแรงขึ้นเมื่อ
 ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น
้ เชน ออกซิเจน
 ทําใหความหนาแนนสูงขึน
บรรจุถังและรั่วออกในพื้นที่จํากัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อสูงเกินระดับ 23.5 เปอรเซ็นตโดย
ปริมาตร
คุณสมบัตทิ างกายภาพของออกซิเจน
 สี กลิ่น รส: ในสภาวะปกติจะไมมีสี
ไมมีกลิ่นและไมมีรส


ออกซิเจน (Oxygen; O2) 20.95
 อาร ก อนหรื อ ก าซเฉื่ อ ย (Argon or
Inert Gas) 0.93
 คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide;
CO2) 0.03
 กาซอืน
่ ๆ (Others) 0.01
1.3 การสงถายความรอน (heat transfer)
ความรอนหรือประกายไฟถูกสงถายไป
สัมผัสสารติดไฟไดอยางไร และจะมีมาตรการ
ปองกันควบคุมไมใหความรอนหรือประกายไฟ
ไปสัมผัสกับสารเชือ้ เพลิงไดอยางไร จะกลาวใน
รายละเอียด ดังนี้
วิธสี ง ถายความรอนและการเคลือ่ นทีข่ อง
ประกายไฟ
 การนําความรอน
 การพาความรอน
 การแผรังสีความรอน
 การกระเด็นและการตกของสะเก็ดไฟ
(a) การนําความรอน (Heat Conduction)
การนําความรอนหมายถึงปรากฏการณ
ที่พลังงานความรอนถายเทภายในวัตถุหนึ่งๆ
หรือระหวางวัตถุสองชิ้นที่สัมผัสกัน มีทิศทาง
เคลือ่ นทีจ่ ากบริเวณทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู ไปบริเวณทีม่ ี
อุณหภูมิต่ํากวา โดยตัวกลางไมมีการเคลื่อนที่
กลาวอีกนัยหนึง่ การนําความรอนเปนลักษณะ
การถายเทความรอนผานโดยตรงจากวัตถุหนึง่
ไปยังอีกวัตถุหนึง่ โดยการสัมผัสกัน วัสดุใดจะนํา
ความรอนดีหรือไมดี ขึ้นอยูกับสัมประสิทธิ์การ
นําความรอน
(b) การพาความรอน (Heat Convection)
การพาความรอนเปนการสงถายความ


ความหนาแน นเมื่ อเทียบกั บอากาศ
(Density Relative to Air): 1.1 เทา นั่นคือ
ความหนาแนนใกลเคียงกับอากาศ เมื่อรั่วไหล
ออกนอกระบบจะลอยปนอยูกับอากาศ
 ค า ความร อ นและความสามารถใน
การติดไฟ (Degree of Flammability): ไมตดิ ไฟ
 หากลดอุณหภูมล
ิ งจนถึง -182.5 องศา
เซลเซี ยส จะเปลี่ ยนสถานะจากก าซเปนของ
เหลวมีสฟี า ออน (Cryogenic Appearance: Pale
Blue Color)
 จุดเยือกแข็ง -218.4 องศาเซลเซียส
จะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งสีฟาออน
บันทึกเพิม่ เติม: ปริมาณรอยละของกาซ
ชนิดตางๆ ในอากาศ (โดยปริมาตร)
 ไนโตรเจน (Nitrogen; N2) 78.02
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รอนผานตัวกลางทีเ่ ปนของเหลวหรือกาซ โดยที่
ของเหลวหรือกาซทีไ่ ดรับความรอนจะเคลือ่ นที่
พาความรอนไปดวย กลาวคือเมื่อสสารไดรับ
ความรอนจะขยายตัว ความหนาแนนของอนุภาค
ลดลงและลอยตัวสูงขึ้น พรอมกับพาความรอน
ไปดวย สวนของไหลทีย่ งั ไมไดรบั ความรอน ความ
หนาแนนของอนุภาคซึ่งมากกวาจะเคลื่อนมา
แทนที่ เปนแบบนี้ ไปเรื่ อยๆ จนสารนั้ นได รับ
ความรอนทั่วกัน เรียกวาการพาความรอน
(c) การแผรังสีความรอน (Radiation)
การแผรงั สีเปนการถายเทความรอนออก
รอบตัวทุกทิศทางโดยไมตอ งอาศัยตัวกลาง วัตถุ
ทีอ่ ยูโ ดยรอบจะมีความสามารถดูดกลืนความรอน
จากการแผรังสีไดไมเทากัน ขึ้นอยูกับสีและผิว
ของวัตถุ ตัวอยางเชนวัตถุสดี าํ หรือสีเขมดูดกลืน
ความรอนไดดกี วาวัตถุสอี อ น และวัตถุผวิ ขรุขระ
ดูดกลืนความรอนไดดกี วาวัตถุผิวเรียบ เปนตน
(d) การกระเด็นและการตกของสะเก็ดไฟ
การกระเด็นหมายถึงทิศทางเคลือ่ นทีข่ อง
ประกายไฟหรือสะเก็ดไฟไปทิศทางโดยรอบ บน
ลาง ซาย ขวา หนา หลัง สวนการตกจะมีทศิ ทาง
ตามแนวดิง่ เทานัน้ การเคลือ่ นทีข่ องประกายไฟ
สะเก็ดไฟจะแตกตางกันออกไป ขึ้ นอยู กับ 3
องคประกอบคือ
 เครื่องมือที่ใช: ใชหินเจียร ใชเครื่อง
เชื่อมตัดกาซ ใชเครื่องเชื่อมไฟฟา ฯลฯ การ
เคลื่อนที่ของประกายไฟ สะเก็ดไฟในลักษณะ
การกระเด็น การตก ก็แตกตางกัน
 พืน
้ ทีท่ ํางาน: บนทีส่ ูง บนเพลทฟอรม
ทํางานบนพื้น ทํางานในพื้นที่คับแคบ
 จุดทํางาน: ทํางานในอาคาร ทํางาน
นอกอาคาร มีลมพัดเคลื่อนประกายไฟ สะเก็ด
ไฟลอยไปไดไกลกวาลมสงบ เปนตน

2. การปองกัน/ควบคุมอุบัติเหตุงาน
ความรอนประกายไฟ
2.1 หลักการ วิธีคิดเพื่ อปองกัน/ควบคุม
อุบัติเหตุ (Principles, Idea to Prevent Accidents)
สามองคประกอบที่ทําใหเกิดไฟไหมคือ
ความรอน ออกซิเจน และเชือ้ เพลิง หลักการและ

วิธคี ดิ เพือ่ ปองกันควบคุมอุบตั เิ หตุคอื ไมใหสาม
องคประกอบที่กลาวถึงนี้มาพบกัน ซึ่งโดยปกติ
ไมมงุ เนนไปควบคุมทีอ่ อกซิเจน งานปฏิบตั กิ าร
ความรอนประกายไฟจึงมีหลักคิดเพื่อปองกัน
ควบคุมอุบตั ิเหตุดังนี้
 แยกเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่

 ควบคุ ม เชื้ อ เพลิ ง ไม ใ ห เ คลื่ อ นที่ ไ ป
สัมผัสความรอน/ประกายไฟ
 ควบคุมความรอน/ประกายไฟ ไมให
เคลื่อนที่ไปสัมผัสกับเชื้อเพลิง
 ลดอุณหภูมงิ านความรอน/ประกายไฟ
ใหเหลืออุณหภูมิบรรยากาศหรือลดใหเหลือใน
ระดับทีเ่ ชือ้ เพลิงทีอ่ ยูใ นบริเวณทํางานติดไฟหรือ
ระเบิดไมได
กระบวนการทํางานหรือวิธกี ารทํางานที่
ตางกัน อันตรายทีอ่ าจเกิดก็แตกตางกัน ฉะนัน้
มาตรการปองกัน/ควบคุ มอุบัติ เหตุก็ ตางกัน
การปองกันควบคุมอุบตั เิ หตุอาจใชเพียงวิธีการ
เดียวหรือหลายวิธีรวมกันก็ได
2.2 การอนุญาตทํางาน (Permit to
Work)
(a) หัวหนากลุม งาน ผูท าํ หนาทีเ่ ฝาระวัง
ไฟ และชางเทคนิคประจําพื้นที่ (Job Leader,
Fire Watch Man and Authorized Isolator) รวม
ทําสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนามเพื่อเตรียม
จัดทําเอกสารขออนุญาตทํางาน ซึ่งตองศึกษา
และเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
 ลําดับการทํางานกอนหลังโดยแบงเปน
ขั้นตอนหลักและขั้นตอนยอยๆ
 อันตรายทีอ
่ าจเกิดจากการสงถายความ
รอนในแตละขัน้ ตอนยอยๆ วา สงถายไดโดยวิธี
ใด เชน การนําความรอน การพาความรอน การ
แผรงั สี การกระเด็นหรือการตกของสะเก็ดไฟ ฯลฯ
 อุ ป กรณ ที่ ต อ งตั ด แยกพลั ง งานและ
ล็อค-เอาท (Lock-out) ระบบ
 ประเภทของเชื้ อเพลิ ง ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่
ปฏิบัติงาน: A-B-C-D
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วัสดุเชือ้ เพลิงใดขนยายได วัสดุเชือ้ เพลิง
ใดขนยายไมได
 มาตรการป ด คลุ ม วั ส ดุ เ ชื้ อเพลิ ง ที่
ขนยายไมได และมาตรการปดกัน้ ควบคุมพืน้ ที่
ปฏิบัตงิ าน
(b) หัวหนากลุม งานรวมเตรียมเอกสารขอ
อนุญาตทํางานกับผูเฝาระวังไฟ ยื่นขออนุญาต
ทํางาน จากเจาของหนวยงานหรือเจาของพื้นที่
(Plant Owner or Area Owner)
หากงานตองตัดแยกพลังงานและล็อคเอาทระบบ ใหรวมกับชางเทคนิคประจําพื้นที่
(Authorized Isolator) เพื่อดําเนินการตัดแยก
พลังงานและล็อค-เอาทระบบ
(c) เอกสารคูมือคําแนะนํา (Work Instruction) ซึ่งเปนเอกสารสําหรับแนบเพื่อขอ
อนุญาตทํางาน ตองจัดทําโดยใชขอมูลจริงของ
หนวยงานและขอมูลที่ไดจากการทําสํารวจ แต
ขั้นต่าํ ตองระบุใหปฏิบตั ิในสิ่งดังตอไปนีด้ วย
 วั ส ดุ ติ ด ไฟได หากสามารถขนย า ย
ออกได ใหขนยายยออกนอกพื้นที่ที่จะทํางาน
(Any unnecessary inflammable materials
must be removed from the hot work site)
 วั สดุติ ดไฟได ที่ ขนย ายออกไมไ ด ให
ปดกั้น ปดคลุมเพื่อปองกันสัมผัสกับความรอน
และประกายไฟ (any inflammable materials

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)
 อุ ป กรณ จั บ ควั น ไฟ ให ป ด เป น การ
ชั่ วคราว 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 แตใหปด คลุมชุดหัวสเปรยเปนการชัว่ คราว
หลังงานแลวเสร็จใหคนื สภาพดังเดิม (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)
 ถั ง ดั บ เพลิ ง และวั ส ดุ ป อ งกั น ไฟต อ ง
พรอมที่สถานที่ทํางาน โดยถังดับเพลิงมือถือ



that cannot be removed must be tightly
protected with a fire-proof cover)
 บอ ชอง หลุม โพรง ใหปด
 กัน้ ปดคลุม
เพื่อปองกันไมใหสะเก็ดไฟหรือประกายไฟตก
หรืออาจกระเด็นเขาไป (Any openings in the

ตองมีอยางนอยสองถัง (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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ใหปฏิบตั ติ ามระบบขออนุญาตทํางาน
และตองพิจารณาใหครอบคลุมเกีย่ วกับเครือ่ งมือ
วัสดุ อุปกรณ การเตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน สิ่งที่
ติดไฟไดหรือวัสดุที่อาจจะทําใหเกิดการระเบิด
(Elements influencing the hot work safety

ตองระบุชื่อผูทีไดรับอนุญาตทํางานผู
เฝาระวังไฟ และทุกคนตองเขารวมประชุมกลุม
ยอย และเขาใจขั้นตอนการทํางาน อันตรายที่
อาจเกิดในแตละขัน้ ตอนการทํางานและมาตรการ
ปองกันควบคุมอันตรายกอนเริม่ งาน (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

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)
 รายละเอี ย ดในเอกสารขออนุ ญ าต
ทํางานตองชีบ้ ง อันตราย ประเมินความเสีย่ ง และ
กําหนดมาตรการควบคุมอันตรายกอนอนุญาต
ทํา งาน (Before granting the hot work
permit, hazards caused by hot work must be
identified and assessed at the hot work site)

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
เวลาทีง่ านความรอน/ประกายไฟดําเนินการอยู



(d) หัวหนากลุม งานประชุมกลุม ยอยกับ
ผูป ฏิบตั งิ านและผูเ ฝาระวังไฟ (Worker and fire
watch men) และเริ่มปฏิบัติงาน
บันทึกเพิม่ เติม: เงือ่ นไขเครงครัดเกีย่ วกับ
การอนุญาตใหทํางานความรอนประกายไฟ
 เจ าของหน วยงานหรื อเจ าของพื้ น ที่
ต อ งกํา กั บ ดู แ ลให ผู ปฏิ บั ติ ง านความร อ น/
ประกายไฟ ปฏิบัติงานตามระเบี ยบปฏิ บัติที่
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)
 การอนุญาตทํางานตองลงนามอนุญาต
โดยเจาของหนวยงานหรือผูท เี่ จาของหนวยงาน
มอบหมาย (Persons with the permission to
grant hot work permits)
 ผู ปฏิบัติงานตองเปนผู ไดรับอนุญาต
เทานั้ น (Persons with the permission to
perform hot work)
 วั ส ดุ ป องกั น ความร อน ประกายไฟ
สะเก็ดไฟ และถังดับเพลิงแบบมือถือตองพรอม
กอนเริ่มทํางาน (The availability of shielding
materials and initial extinguishing equipment
necessary in hot work.
 ต องมี ผู เฝ าระวั ง ไฟตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และหลั งจากงานแลวเสร็จ (The
organization of the hot work fire watch)
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หลังงานแลวเสร็จ ใหเฝาระวังไฟตอเนือ่ ง
อีก 30 นาที และใหแจงหัวหนากลุมงานเพื่อ
ทราบกอนเลิกงาน
2.4 คุ ณ สมบั ติ ผู ปฏิ บั ติ ง านและผู
เกีย่ วของ
 ผู อนุญาตและหัวหนากลุมงานตองมี
certificate ผานการฝกอบรมและอบรมทบทวน
(Refresher Training) ไมเกิน 2 ป
 ผูป
 ฏิบตั งิ านตองมี certificate ผานการ
ฝกอบรมและอบรมทบทวนเกี่ยวกับงานความ
ร อน/ประกายไฟไม เกิ น 2 ป ตรวจสุ ขภาพ
ประจําปและตรวจสุขภาพกอนเริม่ งานเปนปกติ
 ผูเฝาระวังไฟตองมี certificate ผาน
การฝกอบรมและอบรมทบทวนเกี่ยวกับผู เฝา
ระวังไฟไมเกิน 2 ป ตรวจสุขภาพประจําป และ
ตรวจสุขภาพกอนเริ่มงานเปนปกติ
2.5 เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ อุปกรณ
เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ และอุปกรณ ใหแบง
ออกเปน 3 กลุมคือ เครือ่ งมือชาง เครื่องมือกล
และสายไฟตอพวง และเครือ่ งจักร หากจะนํามา
ใชในงานปฏิบตั ิการตองมีขอ กําหนดดังนี้
 เครื่องมือชาง (Hang Tools) หมายถึง
เครือ่ งมือขัน้ พืน้ ฐาน กลไกการทํางานไมซบั ซอน
เชน ตะไบ คอน ไขควง ประแจ คัตเตอร คีม ฯลฯ
ตองผานการตรวจสภาพกอนใชงานโดยผูใ ช
 เครื่ อ งมื อ กลและสายไฟฟ า ต อ พ ว ง
(Power Tools & Portable Electrical) หมายถึง
เครือ่ งมือทีม่ กี ลไกผอนแรงหรือมีตน กําลังขับเคลือ่ น
ตัวอยางเชน สวานมือ สวานที่ขับเคลื่อนดวย
ไฟฟาหรือลม หินเจียร รอกสาวมือ รอกไฟฟา
สายไฟฟาตอพวงตางๆ ฯลฯ ตองตรวจสภาพกอน
ใชงานโดยผูใ ชและมีบนั ทึกการตรวจสภาพตาม
ระยะเวลาโดยผูที่บริษัทมอบหมาย
 เครื่ องจั ก รหรื อเครื่ องมื อกลที่ เที ย บ

พลังงาน เปลีย่ นหรือแปลงสภาพพลังงานดวยกาซ
เชือ้ เพลิงและกาซออกซิเจนซึง่ ทํางานสัมพันธกนั
เปนเชิงระบบ จึงถือไดวา เครือ่ งเชือ่ มตัดกาซเปน
เครื่องมือกลที่เทียบเทาเครื่องจักร ฉะนั้นการ
ตรวจรักษาสภาพตองทําเทียบเทาเครือ่ งจักร คือ
 บั งคั บ (mandatory): ตองผ านการ
ตรวจสภาพกอนใชงานโดยผูใช
 บังคับ (mandatory): ผานการตรวจ
ซอมรักษาสภาพตามระยะเวลา
 ทางเลือก จะทําหรือไมกไ็ ด (optional):
ตรวจทดสอบหรือตรวจสภาพประจําปโดยวิศวกร



เทาเครือ่ งจักร (Machines) ตองตรวจสภาพกอน
ใชงานโดยผูใ ช มีบนั ทึกการตรวจซอมตามระยะ
เวลา (Preventive Maintenance) และมีการ
ตรวจสภาพตามระยะเวลาโดยวิศวกร
ทัง้ นี้ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร หรืออุปกรณใด
ที่มีขอกําหนดตามกฎหมายเปนการเฉพาะ ให
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายนั้น
กรณีตัวอยาง เครื่องเชื่อมตัดกาซ Oxyacetylene Gas Cutting and Welding ประกอบ
ดวยหลายชิ้ นสวนเขาดวยกัน สําหรับกําเนิด

รหัสสีถัง : ถังบรรจุอะเซทีลีนตองเปน
สีน้ําตาล และถังบรรจุออกซิเจนตองเปนสีดํา
(Acetylene Bottle=brown, Oxygen Bottle=black)
 กาซใชงานเชื่อมตัด: กาซเชื้อเพลิงใช
กาซอะเซทีลีน และหามใชกาซแอลพีจี (LPG;
Liquefied Petroleum Gas) เหตุผลหลักคือความ
หนาแนนของอะเซทีลนี เบากวาอากาศ 0.91 เทา
หากรัว่ ไหลออกนอกระบบจะลอยตัวขึน้ ดานบน
และถูกเจือจางดวยอากาศในบรรยากาศ คาความ
เขมขนจะต่ําไม ถึงคาติดไฟ ส วนกาซแอลพีจี
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ความหนาแนน 1.73 เทาของอากาศ หากรัว่ ออก
นอกระบบจะลอยต่ําและสะสมบนพื้น อากาศ
ในบรรยากาศเขามาเจือจางไดชา จึงสงผลให
เกิดอุบตั เิ หตุไฟไหมหรืออุบตั เิ หตุจากการระเบิด
 วาลวหัวถัง (หมายเลข 1 ในภาพ): มี
หนาที่ ปดและเปดนํากาซออกไปใชงาน หาก
มองในภาพรวมของถังฯ วาลวหัวถังเปนอุปกรณ
ที่แข็งแรงนอยที่สุด ฉะนั้นขณะขนยายหรือ จัด
เก็บตองขันแนนและครอบปดดวยฝาครอบเสมอ
 ชุ ดเรกกู เลเตอร แ ละเกจวั ดความดั น
(หมายเลข 2 ในภาพ) อุปกรณสว นนีถ้ กู ประกอบ
เขาดวยกันเปนชุดทํางาน เกจมี 2 ตัว ตัวแรก
เปนเกจวัดความดันถัง หมายความวา หลังจาก
เปดวาลวหัวถัง เกจจะรับความดันโดยตรงและ
แสดงคาความดันถัง แตเนื่องจากภายในถังมี
ความดันมากกวาความดันใชงานจึงจําเปนตอง
มีเรกกูเลเตอรปรับความดันใหเหมาะสมกับการ
ใชงาน ความดันหลังจากปรับที่เรกกูเลเตอรจะ
แสดงผลทีเ่ กจดานจายกาซ

Hose Clamping Device

คําอธิบายภาพ: อุปกรณรัดทอสายยาง
ใหถูกตอง คือตองเปนแบบ Hose Clamping
Devices ไมใช Jubilee Clip
อุปกรณปองกันไฟยอนกลับ: Flashback
Arrestor หมายเลข 3 ในภาพ และ Non-return
Valve หมายเลข 5 ในภาพ: หนึง่ ยูนติ ของเครือ่ ง
เชื่อมตัดกาซจะใชทั้งหมด 4 ตัว ที่ตนสายใช
Flashback Arrestor และทีป่ ลายสายจะใช Nonreturn Valve รวมสายอะเซที ลี น และสาย
ออกซิเจนจะเทากับ 4 ตัว
อุปกรณนริ ภัยถังกาซงานเชือ่ ม

คําอธิบายภาพ: เรกกูเลเซอรออกซิเจน
และอะเซทีลนี -ภาพขวาเปนอุปกรณปอ งกัน ไฟ
ยอนกลับ (Flashback Arrestor) และ Non-return
Valve ติดตัง้ หลังเกจวัดความดันกอนตอเขาสาย
ยางหนึ่งตัวและกอนเขาหัวเชื่อมตัดอีกหนึ่งตัว

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

แรงดันไดไมต่ํากวา 300 ปอนดตอตารางนิ้ว
(psi) จึงตองใชอปุ กรณรดั ทอสายยางใหถกู ตอง
คือ ตองเปนแบบ Hose Clamping Devices ไมใช
Jubilee Clip
บั นทึ กเพิ่ มเติ ม: ด วยขอบเขตและ
เปาหมาย ของบทความไมไดมุงเนนนําเสนอ
ความปลอดภัยในงานเชื่อมตัดกาซ จึงกลาวถึง
ขอมูลเพียงบางสวนเปนกรณีตัวอยางเทานั้ น
หากตองการรายละเอียด แนะนําใหอา นทําความ
เขาใจจากเอกสารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่องมาตรการความปลอดภัยการเชื่อม ตอนที่
1 (ตอนที่ 1 คื อตอนความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั งิ านเชือ่ มกาซ) ซึง่ เขียนโดย คุณปณตสรรค
สูจยานนท กลุมวิศวกรรมเครื่องกล
จากกรณี ตั วอย างเครื่ องเชื่ อมตั ดก าซ
จะเห็นไดวาหากประกอบอุปกรณไมครบหรือ
ใชกาซผิดประเภท เชน ไมใชอะเซทีลีนแตใช
กาซแอลพีจี ก็จะมีภาวะเสี่ยงในงานปฏิบัติการ
เพิม่ ขึน้ ฉะนัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ชทาํ งานกับงานความ
รอน/ประกายไฟ จึงตองไดมาตรฐานและตองมี
มาตรการยืนยันสภาพวาพรอมใชงาน
กรณีศึกษา: ไฟไหมสถานบันเทิงมูเซ
ผับ พัทยา
a) รายละเอียดอุบตั เิ หตุ
เกิ ดเหตุ ไ ฟไหม ส ถานบั น เทิ ง มู เซผั บ
พัทยากลาง เลขที่ 80/16 ซอยเพชรตระกูล
หมู ที่ 9 ตําบลหนองปรื อ อําเภอบางละมุ ง
จังหวัดชลบุรี มีผูไดรับบาดเจ็บ 4 คน มูลคา
ความเสียหายของอาคารสถานที่ประมาณ 10
ลานบาท
เวลา 16.30 น. วันที่ 12 มิถนุ ายน 2560
เจาหนาทีต่ ํารวจสถานีตํารวจภูธรบางละมุง ได
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รับแจงวามีเหตุไฟไหมที่มเู ซผับ พัทยากลาง จึง
รวมกับเจาหนาทีบ่ รรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา
และมูลนิธิกูภัยในพื้นที่นํารถดับเพลิง 11 คัน
และรถกระเชาดับเพลิง 1 คัน เขาระงับเหตุ
พบวาไฟกําลังลุกไหม มูเซผับ ซึ่ งเปนอาคาร
ชัน้ เดียวเนือ้ ทีป่ ระมาณ 300 ตารางเมตร มีควัน
ไฟพวยพุงไปทั่วบริเวณ เจาหนาที่ไดเขาไปชวย
เหลือผูป ระสบเหตุซงึ่ ติดอยูภ ายในอาคารออกมา
ไดทั้งหมด 4 คน เปนชาย 3 คนและหญิงหนึ่ง
คน ปรากฏวาผูประสบเหตุถูกไฟไหมเปนแผล
พุพองเล็กนอยและสําลักควัน จากนัน้ จึงนําตัวสง
โรงพยาบาลพัทยาแมมโมเรียล
จากการพูดคุย นายเอนก ทนโนนแดงชางเชื่อมเลาวา ขณะเขากําลังเชื่อมชั้นวางอยู
นั้น สะเก็ดไฟกระเ ด็นไปโดนผนังโฟมดานขาง
และเกิดเหตุไฟลุกไหมอยางรวดเร็ว ซึง่ ตัวเองได
ไปเอาเครือ่ งดับเพลิงภายในอาคารมาฉีด แตดบั
ไมไดจงึ เกิดเหตุการณดงั กลาวขึน้
b) คิดวิเคราะหถึง 4 องคประกอบความ
ปลอดภัย
 การขออนุ ญ าตทํ า งานความร อ น/
ประกายไฟ: ไมไดขออนุญาตทํางาน หากขอ
อนุญาตทํางานจะมีส วนของเอกสารที่ ใหระบุ
ขั้นตอน การทํางาน ชีบ้ งและระบุอันตราย และ
กําหนดมาตรการควบคุมอันตราย อยางกรณี
เชือ่ มชัน้ วางใกลผนังโฟม ตองปดคลุมวัสดุตดิ ไฟ
มีผูเฝาระวังไฟ กลุมงานเสี่ยงอันตรายสูงตองมี
แผนฉุกเฉินและตองมีถังดับเพลิงใหพรอมกอน
จะเริ่มตนทํางาน
 Certificate งานความรอน/ประกายไฟ
ผู ป ฏิ บั ติ ง าน: วิ เคราะห จ ากภาพยนตร ข าว
(youtube เรื่อง ไฟไหมผับดังกลางเมืองพัทยา
13-06-60 เชาขาวชัด โซเชียลลิงค https://

เชื่อมกับวัสดุเชื้อเพลิงซึ่งหมายถึงผนังโฟมของ
อาคาร ทําใหการเคลื่อนทีของความรอนหรือ
สะเก็ดไฟถึงวัสดุเชือ้ เพลิงได
(b) เครื่องดับเพลิงแบบถังหิ้ว ไมถูกจัด
เตรียมไว ณ พื้นที่ทํางาน ฯลฯ เปนตน
 การป ดกั้ นควบคุ มพื้ นที่ การป ดกั้ น
ความรอนหรือประกายไฟระหวางงานเชือ่ มกับ
ผนั ง โฟม: ไม ได ทําหรื อ ทําแต ไม ม ากพอให
พรอมกอนปฏิบัติงาน
c) สิ่งที่ไดเรียนรูจากเหตุการณ: ขั้นต่ํา
ไดเรียนรูใน 2 เรื่อง ไดแก
 งานความรอนประกายไฟเปนหนึ่งใน
เจ็ดงานเสีย่ งอันตรายสูง ตองใชระบบขออนุญาต
ทํางานกอนปฏิบตั ิงาน ระหวางปฏิบัตงิ าน และ
หลังงานแลวเสร็จ จะตองมีมาตรการปองกัน
ควบคุ มอุ บั ติ เหตุ ที่ เคร ง ครั ด หากมาตรการ
ปองกันควบคุมอุบัติเหตุผิดพลาด ตองมีแผน
ฉุกเฉินและมาตรการชวยเหลือผูประสบเหตุที่
ปฏิบตั ิไดจริงรองรับ
 ความรู ความสามารถของคนเปนองค
ประกอบหลักในการปฏิบัติงาน นับวาเปนองค
ประกอบที่ลดภาวะเสี่ยงไดมากที่สุด จึงตองมี
certificate แสดงความรู ความสามารถก อน
ไดรับอนุญาตใหทํางาน
3. แผนฉุ กเฉิ นและการช วยเหลื อผู
ประสบเหตุ
แผนฉุกเฉิน ณ ทีน่ จี้ ะกลาวถึงเฉพาะสวน

www.youtube.com/watch?v=bQi_fPn7G_Y):
หากผูปฏิบัติงานมี Certificate จะไมเริ่มปฏิบัติ
งาน หากองคประกอบความปลอดภัยไมครบ)
 เครื่องมือ อุปกรณใชงาน:
(a) ไมมีอุปกรณ ผนังกั้นความรอน ผา
กันไฟ ฯลฯ เพื่อปองกันสะเก็ดไฟระหวางงาน

ทีร่ องรับกับงานปฏิบัตกิ ารความรอน/ประกาย
ไฟเทานั้น หมายความวาจะกลาวถึงเชิงปฏิบัติ
การวา หากเกิดเหตุไฟไหมหรือการระเบิด ทีม
ปฏิบัตกิ ารภาคสนามตองปฏิบัติการอยางไร
 ปฏิ บั ติ ก ารด วยผู เฝ าระวั ง ไฟและที ม
จากงายไปหายาก
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เริ่มปฏิบัติภาวะฉุกเฉินดวยทีม ดวย
เครื่องมือขั้นพื้นฐาน และหากเหตุการณขยาย
ขึ้นเกินความสามารถจะเชื่อมโยงไปสูแผนหลัก
อยางไร
วิธคี ดิ : กอนปฏิบตั กิ ารกับงานทีม่ สี ภาวะ
เสีย่ งอันตรายสูงซึง่ รวมถึงกอนปฏิบตั งิ านความ
รอน/ประกายไฟดวยจะมีการขออนุญาตทํางาน
เพื่ อปองกัน/ควบคุมอุบั ติเหตุอย างเครงครัด
และเขมงวดตัง้ แตตน แตกลุม งานเสีย่ งอันตราย
สูงมีหลักการวา หากมาตรการปองกันควบคุม
อุบัติเหตุเกิดผิดพลาดตองมีแผนฉุกเฉิน แผน
ชวยเหลือผูป ระสบเหตุทมี่ ปี ระสิทธิภาพสูงรองรับ
แผนฉุกเฉินแคไหนถึงจะเหมาะสม
 แผนมีเงือ
่ นไขมาก ซับซอนเกินไปก็จะ
เปนอุปสรรค เมื่อไหรจะไดเริ่มงานเพราะแผน
ตองแลวเสร็จกอนเริ่มงาน
 แผนเงื่อนไขนอย งายเกินไป หากเกิด
เหตุกอ็ าจขาดประสิทธิภาพ
 การจั ดทําแผนที่ พ อดี เหมาะสม จึง
ตองศึกษาและฝกปฏิบัตจิ ริงซ้าํ ๆ

4. แจงหัวหนางานและดําเนินการตาม
แผนไฟไหมหลักของบริษัท
 ผู เ ฝ า ระวั ง ไฟหรื อ ผู เ ห็ น เหตุ ก ารณ
ทราบเหตุไฟไหมในพื้นทีป่ ฏิบตั ิงาน: เนื่องจาก
ทํางานหรือทําหนาที่อยูในพื้นที่เดียวกัน ใคร
พบเห็นกอนก็ตองรีบแจงเหตุ ซึ่งผูเฝาระวังไฟ
ก็อยูใ นพืน้ ทีอ่ ยูแ ลว จึงตองรับทราบทันทีเชนกัน
 แจงเหตุและประสานทีมผูปฏิบัติงาน
ช ว ยสนั บ สนุ น งานปฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น :
กรณีผูปฏิบัติงานมีมากกวาหนึ่งคน หรือมีงาน
เปนลักษณะกิจกรรมยอยๆ ในพื้นที่เดียวกัน ก็
ตองแจงเหตุใหทกุ คนหยุดงานทีก่ าํ ลังทําเพือ่ ชวย
สนับสนุนและระงับเหตุกอน
 ประเมินวาเปนไฟเล็กหรือไฟใหญ: ไฟ
เล็กคือไฟทีล่ กุ บนพืน้ งานไมกวางและการขยายวง
ไมรวดเร็ว สามารถดับไดดวยถังดับเพลิงแบบ
มือถือไมเกิน 2 ถัง หากไมเปนไปตามเงื่อนไข
ดังกลาว ใหถือวาเปนไฟใหญ
 แจ งหั วหน างานและดําเนิ นการตาม
แผนไฟไหมหลักของบริษทั ฯ: ทุกสถานประกอบ

ตัวอยาง flow chart แผนฉุกเฉินไฟไหม
1. ผู เฝ าระวั งไฟหรื อผู เห็ นเหตุ การณ
ทราบเหตุไฟไหมในพื้นที่ปฏิบัติงาน
2. แจงเหตุและประสานทีมผูปฏิบัติงาน
ชวยสนับสนุนงานปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
3. ประเมินฯ วาเปนไฟเล็กหรือไฟใหญ
3.1 ไฟเล็ก-ใหระงับเหตุดวยอุปกรณ
เบื้องตน หากดับไมได ใหเขาสูแผนไฟใหญ
3.2 ไฟใหญ-ใหประสานขอความชวยเหลือ
จากหัวหนาทีมกูภ ยั และเขาสูแ ผนฉุกเฉินของบริษทั

กิ จ การที่ ถู กกฎหมายจะมี แผนระงั บอั คคี ภั ย
(แผนดับเพลิง) และแผนอืน่ ๆ ตามลักษณะของ
กระบวนการทํางาน เปนปฏิบัตกิ ารตอบโตเปน
ลําดับขัน้ จากงายไปหายาก จากเบาไปหาหนัก
ตัวอยาง flow chart การกูภัยกรณีผู
ปฏิบตั งิ านไดรบั บาดเจ็บ
1. ผู เฝ าระวั งไฟหรื อผู เห็ นเหตุ การณ
ทราบเหตุผูไดรับบาดเจ็บ
2. แจงขอทีมผูปฏิบัติงานชวยสนับสนุน
งานปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน



3. ตรวจสอบ ยืนยันอุบัติ และประเมิน
การบาดเจ็บขัน้ ตน
 ตรวจสั ญ ญาณชี พ และระดั บ ความ
รุนแรงที่ผูประสบเหตุไดรับ
 ตรวจสอบขั้ น ต น ว า มี บ าดแผลหรื อ
อาจจะมีอาการรวมกระดูกหักดวยหรือไม
 พิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจตามเงื่ อ นไข
กูภัยคือ ชวยชีวิตเปนอันดับแรก และชวยเหลือ
เปนอันดับถัดไป
4. แจงหัวหนางานและดําเนินการตาม
แผนชวยเหลือผูประสบเหตุหลักของบริษัทฯ
สัญญาณชีพและระดับความรูส กึ ตัวของ
ผูป ระสบเหตุ
 สัญญาณชีพ ประเมินตามลําดับจาก
เบาไปหาหนักดังนี้
 ระดับความรูสึกตัว
 การหายใจ
 ชีพจร
 สภาพผิวหนังปลายมือปลายเทา
 มานตา



ระดับความรูสึกตัวผูประสบเหตุ: มีสี่

ระดับคือ
ระดับที่หนึ่ง รูสึกตัวดี (Alertness)
 ระดับที่สอง หมดสติแตมีปฏิกิริยาตอ
เสียงพูด (Verbal)
 ระดับทีส
่ าม หมดสติ ไมมีปฏิกริ ยิ าตอ
เสียงพูด แตตอบสนองตอความเจ็บปวด (Semicoma)
 ระดับที่สี่ ไมรูสึกตัว ไมตอบสนองตอ
สิง่ กระตุน (Coma)
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