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ฉบับที่ 19

ฉบับที่ 20

ฉบับที่ 21

ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยล้ำสมัย
ตารางการเลือกใช้ PPE
การอบรมดับเพลิงขั้นร้ายแรง
หลักการบรรเทาสาธารณภัย
วิวัฒนาการหน่วยดับเพลิงแห่งอเมริกา
สถาบันการอบรมดับเพลิงของไทย
เทคโนโลยีดับเพลิง : FireFlex/Isoflam
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ 2541
ระบบสายด่วนระงับอุบัติภัยจากสารเคมี
กลยุทธการยกและการเคลือ่ นย้ายวัตถุ
ขนาดใหญ่
การกำหนดเขตอันตรายจากสารเคมี
และการควบคุม
อุบัติภัยจากวัสดุอันตราย
ความปลอดภัยแบบยั่งยืน
สาระสำคัญใน พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน
2541
ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุ้งต้ม
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่
แวดล้อม 2535

บทบรรณาธิการ
การควบคุมเพลิงไหม้ (Fire Controlling)
พัฒนาการระบบสปริงเคลอร์
การป้องกันอันตรายจาก “คลอรีน”
ข้อปฏิบัติและการประยุกต์งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 50 ประการ
สรุปแนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
การดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย
ชมรมผูบ้ ริหารงานวิศวกรรมโรงแรมฯ
กลุ่มส่งเสริมความปลอดภัยด้านการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
รองเท้านิรภัย
เยี่ยมโรงงานรีท-ไรท์
เยือนเทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา
ข้อปฏิบตั คิ วามปลอดภัย : เครือ่ งจักร
สำหรับงานไม้-เลื่อยแท่น/เลื่อยวงเดือน
การใช้ก๊าซในโรงงานอุตสาหกรรม/
ร้านอาหาร
เทคโนโลยีฝรัง่ เศส : ม่านอากาศในระบบ
ขนส่งใต้ดิน/กระจกนิรภัย

แนวทางการบริหารความปลอดภัย
กูภ้ ยั ช่วยชีวติ "คนฆ่าตัวตาย"
การรายงานฉุกเฉินเมื่อประสบเหตุเพลิง
ไหม้โรงแรม
ความรูเ้ รือ่ งรถดับเพลิง : รถดับเพลิง
ระงับเหตุไฟไหม้อาคาร
เทคนิคดับไฟห้องแถว/อาคารพาณิชย์
การดับเพลิงที่ลุกไหม้อาคาร
การบรรเทาสาธารณภัย
โรงไฟฟ้าวังน้อย
ระบบคุณภาพสิง่ แวดล้อม NPC
อุบัตเหตุที่อาจเกิดจากวัตถุอันตราย
FLASH POINT
ภาชนะหรือหีบห่อที่ใช้บรรจุสินค้า
อันตราย
การปรับปรุงโรงงาน : จุดสำคัญทีไ่ ม่
ควรมองข้าม
กรณีศึกษาการปรับปรุงสภาพที่ทำงาน
(โรงงานผลิตเครื่องครัวสแตนเลส)
การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน
ความปลอดภัยในการใช้ไขควง

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 22
การตรวจสอบอัคคีภยั ด้วยกล้องวงจร
ปิด (CCTV)
มาตรการป้องกันอัคคีภยั เชิงรับ (Passive
Fir Protection)
การจัดทีมเข้าดับเพลิง
สาระเรื่องโฟมดับเพลิง
การฉีดน้ำดับเพลิง
โรคจากการทำงาน
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สิทธิในการรับรู้และการสื่ออันตราย
สภาพการณ์ไม่ปลอดภัยฯ
การควบคุมความสูญเสีย
อุบัติเหตุจากการซ่อมบำรุง
สายงานบังคับบัญชางานความปลอดภัยฯ
มาตรฐานการจัดกะการทำงาน (Shift
Management)
ข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน
(สว่านไฟฟ้า)
แบบรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ

ฉบับที่ 23

ฉบับที่ 24

บทบรรณาธิการ "สำคัญที่ SMEs"
แนะนำ ไฟร์เฟล็กซ์
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
หุ่นยนต์ดับเพลิงจากประเทศญี่ปุ่น
แห่งชาติ 2542
ค้นความจริงจากเปลวไฟ
ไฟมรณะ (The Making of Hell)
การดับไฟในเรือ
ระบบบั ญ ชาการงานดั บ เพลิ ง ของ แนะนำสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
สหรัฐอเมริกา (Incident Management และอนามัยในการทำงาน
การดับไฟเฮลิคอปเตอร์
System)
SIPPS : รหัสความปลอดภัยจากอัคคีภยั
11 ตัวแปรในการระงับเหตุอัคคีภัย
ระบบฉี ด โฟมอั ด อากาศ (CAFS : เทคนิคการดับเพลิง : การเปิดประตู
ห้องที่มีไฟลุกอยู่ข้างใน
Compressed Air Foam System)
มอก.18000-2540 : ระบบการจัดการ ตัวอย่างแผนป้องกันอัคคีภัย
หน้าทีข่ อง จป. ในงาน Fire Safety
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
JSA (Job Safety Analysis) : การ MSDS : อะซีโตน
การใช้เครื่องช่วยหายใจ
วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
มาตรฐานการทำงานและการเฝ้ า แนะนำสารดับเพลิง HALOTRON I
สาระสำคัญของ มอก. 18000
สังเกตงาน
อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง
อันตรายจากแสง
ความปลอดภั ย ในการเคลื ่ อ นย้ า ย บทความ : ทุกอย่างเริม่ ต้นทีใ่ จ
โรคจากสารทำละลาย
และการเก็บวัสดุ
เทคโนโลยสิ่งแวดล้อมของอังกฤษ
ตารางอบรมความปลอดภัย
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
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ฉบับที่ 25

ฉบับที่ 26

ฉบับที่ 27

บทบรรณาธิการ "ประสิทธิภาพย่อม
เกิด จากความพร้อม"
พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภยั 2522
เทคนิคการฉีดน้ำเพื่อเข้าปิดวาล์ว
อาวุธทำลายล้างมหาศาล (Weapon
of Mass Destruction)
สัญญาณมือสัง่ การรถดับเพลิง (Hand
Signal)
SoftEx สารดับเพลิงล้ำยุค
อันตรายจากเสียง
โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน
แสงสว่างในการทำงาน
อุปกรณ์ความปลอดภัยฯ : หน้ากาก
กันฝุน่ จากประเทศฟินแลนด์
โรคจากการทำงาน : เส้นประสาทใน
อุโมงค์ข้อมือถูกกดทับ (CTS)
ย่อย 5ส สูก่ ารปฏิบตั จิ ริง
อันตรายจากเครื่องถ่ายเอกสาร
การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว

Amatex สิง่ ทอกันความร้อน USA
จป.จงเป็นนักโฆษณา
แนะนำ "ตุก๊ ตุก๊ ดับเพลิง"
ระบบโฟม AFFF บนเรือรบ
Fire Drill : ทักษะการเผชิญหน้ากับ
เพลิงไหม้
โรงงานอบลำไยระเบิดที่เชียงใหม่
กรณี ศ ึ ก ษาก๊ า ซรั ่ ว ในเมื อ งโบพาล
ประเทศอินเดีย
ระบบป้องกันอัคคีภยั อาคารสำนักงาน
ธนาคารกสิกรไทย
หลักการ 3E สูค่ วามปลอดภัย
ISO กับอุตสาหกรรมไทย
แบบจำลองอุบตั เิ หตุ : Fire & Explosion
การป้องกันการแพ้พิษจากสารตะกั่ว
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง กทม.
และปริมณฑล

SoftEx ระบบดับเพลิงใหม่
บทบรรณาธิ ก าร "ความปลอดภั ย
ร้อนๆ มาแล้วจ้า"
รายงานพิเศษ : ไฟนรกเผาไทยออยล์
การฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟ
การป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภ ั ย ของ
กลุม่ ห้างเซ็นทรัลฯ
เปิดโลกไฟร์แมน
การฝึก Flshover/Backdraft
เทคนิคดับเพลิง : การใช้หวั ฉีดน้ำชนิด
ปรับได้
การประชุ ม ทางวิ ช าการด้ า นความ
ปลอดภัยฯ
การป้องกันระบบหายใจ
ประกาศกระทรวง : การเก็บวัตถุไวไฟ
การเลือกใช้ถุงมือ
ข้อปฏิบตั คิ วามปลอดภัย : การทำงาน
ในท่ายืน
การป้ อ งกั น ความเมื ่ อ ยล้ า จากการ
ทำงานคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
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ฉบับที่ 28

ฉบับที่ 29

ฉบับที่ 30

บทบรรณาธิการ "มัจจุราชไร้เงา...
ระวังมันจะกลับมาอีก"
โคบอลต์ : เทพเจ้าหรือซาตาน
ผลการทดสอบสารทดแทนฮาลอน 1301
สารสะอาดดับเพลิง (Clean Agents)
แนะนำ LPG Engineering (Thailand)
ระบบฉีดสารดับเพลิง Centralized
System
รูเ้ รือ่ งโฟมดับเพลิง
ระบบโฟมป้องกันถังเก็บน้ำมัน
การสอบสวนและรายงานอุบัติเหตุ
การวิเคราะห์อุบัติเหตุ
อนุภาคและเคมีทเ่ี ป็นอันตรายต่อปอด
การระบายอากาศ
5 Stars Rating System
การบริหารความปลอดภัยผสมผสาน
ISO 9000
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ภาพสีป้ายสารเคมีสำหรับการขนส่ง
(Hazmat Shipping Placards)

บทบรรณาธิการ "งานความปลอดภัย
ต้องใจเต็มร้อย"
วันนักดับเพลิงที่มาบตาพุด
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ 2543
การทดสอบสมรรถภาพของปอด
การดับไฟชนิดพิเศษ
ม่านป้องกันควัน
การดับไฟสารเคมี
แผนระงับการอัคคีภัยฉบับสมบูรณ์
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
การบริหารและมาตรฐานความปลอดภัย
ปัญหาความปลอดภัยหรือจะไร้ทางออก
ความปลอดภัยในการทำงาน SMEs
เทคโนโลยีฝรัง่ เศส : Alibi ระบบล็อค
กุญแจควบคุมการเข้าออกอาคาร/ถังเก็บ
ก๊าซธรรมชาติน้ำหนักเบา
MSDS : โปแตสเซียมไนเตรท

บทบรรณาธิการ "สำคัญที่สุดอยู่ที่คน"
"ไฟลอยฟ้า" ปัญหาที่ต้องเร่งสะสาง
NOMEX : เส้นใยกันไฟ ตอนที่ 1
3M ยกเลิกธุรกิจโฟม
สารพิษจากการเผาไหม้
เทคนิคการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ระเบิดฝุน่ (Dust Explosion)
มาตรฐานสากลในงานเซฟตี้
ความปลอดภัยฯ กับองค์กรการค้าโลก
ความปลอดภัยฯ แรงงานสตรีและเด็ก
งานความปลอดภัยฯ ของ ปตท.
Safety Tip : ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบ
กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
ของไทย
ประกาศกระทรวง : มาตรการคุม้ ครอง
ความปลอดภัยฯ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
เว็บไซต์สิ่งแวดล้อมไทย
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของอังกฤษ
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ฉบับที่ 31

ฉบับที่ 32

ฉบับที่ 33

บทบรรณาธิการ "อีโก้ไม่ได้มไี ว้อวด"
กล้องสร้างภาพจากความร้อน (Thermal Imaging Camera)
NOMEX : ผ้ากันไฟ ตอนที่ 2
การวิเคราะห์ความเสี่ยง
โครงการ Fire Safety อาคารสูง
กฎหมายความปลอดภั ย ด้ า นอั ค คี ภ ั ย
อาคารสูงตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
หลักการติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิด
ยกหิว้ (Portable)
ความปลอดภัยฯ ในพื้นที่อับอากาศ
มาตรฐาน OSHA
การป้องกันการระเบิดของฝุ่น
โรคปอดจากงานอาชีพ
รายงานสิ่งแวดล้อม : การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก
Safety Website
ฝึกอบรม จป. กับ NPC
ISI เครือ่ งช่วยหายใจพลิกโฉมวงการ

บทบรรณาธิการ "Safety เพื่อชีวิต
มิใช่แค่วนั นี"้
แนะนำสายสูบดับเพลิง
ศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับสายสูบดับเพลิง
การแข่งขันไฟร์แมนกลุม่ เซ็นทรัล
World Security Congress 2000
รายงานพิเศษ : ตำรวจดับเพลิง
เทคโนโลยีการตรวจจับควัน
เคล็ดลับนักดับเพลิง : เรื่องง่ายๆ
กลายเป็นเรื่องยาก
สาระสำคัญของการหนีไฟ
การตรวจวัดก๊าซในพื้นที่อับอากาศ
อันตรายจากสารเคมีทเ่ี ป็นยุทธภัณฑ์
มหาภัยในวิถนี าวา (การป้องกันอัคคี
ภัยในเรือ)
โรคปอดจากงานอาชีพ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยจากอังกฤษ
ผู้ตรวจระบบความปลอดภัยในที่ทำงาน
บทความ : สำนึกความปลอดภัย

แนะนำ : Badger Fire Protection
สายดับเพลิง TPX Snap-Tite
บทบรรณาธิการ "กฎความปลอดภัย"
การทดสอบกล้องมองทะลุควัน MSA
Evolution 4000
การเข้าดับไฟในพื้นที่มีสารเคมีอันตราย
CESARE-RISK ระบบวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากอัคคีภัย
ภัยมืดของนักดับเพลิง
หยุดความตาย...อเมริกนั ไฟร์แมน
บทความความปลอดภัย
การสืบสวนอัคคีภัยของอังกฤษ
พฤติกรรมมนุษย์กับความปลอดภัย
ความปลอดภัยในเรือ
สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานของไทย
แรงงานกับการกีดกันทางการค้า
NOMEX : ผ้ากันไฟ ตอนที่ 3
เทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์จับอาชญากร
ผู้ผลิตป้าย/สติ๊กเกอร์ความปลอดภัย

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 34

ฉบับที่ 35

บทบรรณาธิการ "ปัญหาโลกแตกของ
จป. (เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย)"
ทดสอบสายดับเพลิง (Attack Hose)
ระบบป้องกันอัคคีภยั "สตราโตสเฟียร์
ทาวเวอร์" ในลาสเวกัส
ประตูกนั ไฟและประตูกนั ควัน ตอน 1
กรณีศกึ ษา : ไฟไหม้เตาแยกก๊าซเอธีลนี
มาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 18000
นัดรวมพล อปพร. 2544
คราบน้ำมัน (Oil Spill)…มหันตภัยซึมลึก
การจัดการความเสี่ยงอุบัติภัยชุมชน
บั น ทึ ก ประสบการณ์ "การป้ อ งกั น
สำคัญกว่าการแก้ไขจริงหรือ?"
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
(SA 8000)
ถูกต้องกับถูกใจเรือ่ งความปลอดภัยฯ
NOMEX : ผ้ากันไฟ ตอนจบ
โรคมะเร็งปอด
รพ.พระรามเก้า อนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อมดีเด่น

ป้ายความปลอดภัยศตวรรษที่ 21
บทบรรณาธิการ "สมรรถภาพทางกาย
เรื่องใหญ่ของนักดับเพลิง"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ 2544
ประตูกนั ไฟและประตูกนั ควัน ตอนจบ
รับสถานการณ์ "ไฟไหม้เครื่องบินยักษ์"
กูภ้ ยั : ช่วยคนตกถังด้วยรถกระเช้า
นานาสาระเกีย่ วกับ PPE
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ISO 14001)
อุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรม
ตอนที่ 1
20 ประการในการจัดตัง้ ระบบป้องกัน
อุบัติภัย
MSDS : แอมโมเนีย
ประกาศกระทรวงฯ : มาตรการคุ้ม
ครองความปลอดภัยฯ (2542)
ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม :
การบริหารจัดการความเสีย่ ง (2543)
การประเมินความเสี่ยง Event Tree
Analysis (ETA)

ฉบับที่ 36
แนะนำ Portable Air Supply System
การแข่งขันไฟร์แมนกลุ่มเซ็นทรัล 2544
กฟผ.แม่เมาะเลือก SoftEx
ระวัง! กรดกัดถังอากาศไฟเบอร์
กฎใหม่ : ห้ามหิว้ ถังดับเพลิงขึน้ เครือ่ งบิน
MSDS : Anhydrous Ammonia
แผนผจญเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพ
โรงงานไบเออร์ไทย มาบตาพุด
พร้อมรับวิกฤตไฟไหม้ตึก
จิตวิทยากับความปลอดภัยฯ
อุบัติภัยร้ายแรงในงานอุตสาหกรรม
ตอนที่ 2
โครงการภาคปฏิบตั งิ านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของประเทศไทยใน
ศตวรรษ ที่ 21
โรคปอดจากงานอาชีพ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคลสำหรับใช้
ในห้องปฏิบตั กิ าร (PPE for Lab Task)

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 37

ฉบับที่ 38

การประเมินขนาดของเพลิงไหม้
บันทึกช็อคโลก 11 กันยายน 2001
บทบรรณาธิการ "เซฟตีค้ อื วิถชี วี ติ "
ป้องกันความล้มเหลวของ SCBA
วีรกรรม11 กันยายน 2001
การดำควัน (Smoke Diving)
จดหมายแอนแทร็กซ์
การจำกัดความเสียหายจากสารเคมี
การเตรียมพร้อมต่อต้านการก่อการร้าย
การฝึกดับไฟโดยใช้กา๊ ซ LPG
การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย สปริงเคลอร์ : ทางเลือกสำหรับทีพ่ กั อาศัย
การประเมินเพลิงไหม้ (Size-Up)
(Job Safety Analysis)
สือ่ สารอย่างไรถึงจะให้ "เซฟตี"้ โดนใจ ปฏิบตั กิ ารดำเคมี (Chemical Diving)
กลยุทธ์สำหรับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน
"บันได" ใครว่าเรือ่ งเล็ก
ความผิดปกติอันเนื่องจากการสะสม ตอนที่ 1
มาตรฐานรองเท้านิรภัย ANSI Z41
ความเจ็บปวด (CTD)
สถาบันมาตรฐาน : UL/FM
เออร์โกโนมิกส์ในสำนักงาน
กลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางการแก้ ป ั ญ หา รวมข้อมูลและเว็บไซต์สถาบันมาตรฐาน
ทำอย่างไรจะให้เจ้านายยอมรับ "เซฟตี้"
ความปลอดภัย
ความตั้งใจ...ตัวแปรสู่ความสำเร็จ
รอบโลกความปลอดภัย
การป้องกันอันตรายในร้านค้าปลีก
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
โครงการ APELL กรมโรงงานอุตสาหกรรม อุบัติภัยไฟฟ้าอันเกิดจากนกพิราบ
10 วิธสี ร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การยก/เคลื่อนย้ายวัสดุที่ถูกวิธี
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ป้อมบินต่อต้านการระเบิด

ฉบับที่ 39
การแบ่งระดับอันตรายของวัตถุระเบิด
การคำนวณความเสี่ยงเพื่อความสำเร็จ
กลยุทธ์สำหรับเหตุเพลิงไหม้จากน้ำมัน
ตอนจบ
ทีมผจญเพลิงห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้อะคริโลไนทริล
ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งจาก
การทำงาน
ชุดป้องกันสารเคมี
อุปกรณ์ป้องกันการตก
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันการตกใน
งานก่อสร้าง (OSHA)
การป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่น
ดินไหวและอาคารถล่ม
เครือซิเมนต์ไทยกับ มอก. 18001
ตารางสารที่เข้ากันไม่ได้
อุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภัย : Wavelet
วิเคราะห์สัญญาณเปรียบเทียบ
ม่านกันไฟลามไฟเบอร์กลาส
แบบตรวจสอบโครงการความปลอดภัย

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 40

ฉบับที่ 41

ฉบับที่ 42

วิเคราะห์ : เมาไม่ขบั ไม่เต็มร้อย!
วิธีเอาชีวิตรอดจากรถยนต์ตกน้ำ
คัมภีร์หัวหน้าหน่วยดับเพลิง
แนวทางการซ่อมบำรุงเครือ่ งตรวจจับควัน
อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ป้ อ งกั น การระเบิ ด
(Explosionproof)
สิทธิในการรับรู้อันตรายจากสารเคมี
(Right-to-Know Standard)
MSDS : คลอรีน
ฉลากและป้ายวัตถุอนั ตราย HM-181
การปกป้องการได้ยิน
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย
ตอนที่ 1
กรมโรงงานอุตสาหกรรมยุคใหม่
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
สุขภาพ : ไมเกรน
สถิตอิ คั คีภยั ใน กทม. 2538-2543
ไฟไหม้เรือรบ

บทความ :เซฟตีต้ อ้ งไม่มคี ำว่า "ไม่เป็นไร"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ 2545
ความแตกต่างระหว่าง Dry Chemical
กับ Dry Powder
ผงเคมีแห้งดับไฟน้ำมันเครื่องบิน
"เหตุเกิดทีแ่ รงดันน้ำ"
กลยุทธดับไฟเกิดจากก๊าซ LPG
การติดป้ายท่อแอมโมเนียในโรงงาน
การจัดเก็บวัตถุอันตราย
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย
ตอนที่ 2
สถานการณ์สารเคมีในประเทศไทย
การดำเนินงานเกีย่ วกับสินค้าอันตราย
ของท่าเรือกรุงเทพ
กล้องสร้างภาพจากความร้อน Talisman
การดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์ (HAFFS)
ปัญหาการป้องกันอัคคีภัยอากาศยาน
10 วิธเี อาชนะงานรุมเร้า
สารสะอาดดับเพลิง HFC-236fa (FE-36)
สถานการณ์โรคมะเร็งจากการทำงาน

แนะนำ Mobile SoftEx ชนิดพกพา
การสวมชุดช่วยหายใจในความมืด
บทบรรณาธิการ "ความบกพร่องที่
ต้องเสียใจชั่วชีวิต"
การป้องกันอันตรายจากไฟอาร์ค
สาระสำคัญการทดสอบชุดดับเพลิง
สารดับเพลิงระบบก๊าซ (Gaseous
System)
ปกป้องอัคคีภัยห้องคอมพิวเตอร์
ถังดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์
ชลศาสตร์ในงานดับเพลิง (การคำนวณ
การใช้น้ำในการดับไฟ)
ภัยในห้างสรรพสินค้า/สวนสนุกติด
แอร์...แดนอันตรายสำหรับเด็ก
ป้องกันอันตรายจากการใชฟอร์กลิฟต์
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย
ตอนที่ 3
เทคโนโลยีสะอาดและระบบวงจรปิด

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 43

ฉบับที่ 44

การฝึกซ้อมดับเพลิง/กูภ้ ยั อากาศยาน อุบัติภัยในปั๊มน้ำมัน
บทบาทของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง/กู้ภัย
บทสรุปอันตรายจากเพลิงไหม้
เพลิงลุกไหม้ฐานล้ออากาศยาน
ต้นเหตุเพลิงไหม้
การสำรวจและตรวจสอบท่าอากาศยาน ปัญหาการระงับอัคคีภัยอากาศยาน
เพื่อป้องกันอัคคีภัย
การฉีดน้ำลำตรง (Straight Stream)
ฉลาดเลือกใช้โฟม (Foam)
การต่อสายสูบดับไฟในอาคาร
เทคโนโลยีสารสะอาดดับเพลิง
อุปกรณ์ป้องระบบหายใจ
เชื้อเพลิงของเหลวไวไฟภายในเรือ
มาตรฐานเออร์โกโนมิกส์ (OSHA)
สายไฟฟ้าป้องกันอัคคีภัย
การวัดความสามารถในการยกวัตถุ
รองเท้านิรภัย (Safety Footware)
ระบบการจัดเก็บวัสดุ (Storage System)
อุปกรณ์ชำระล้างการปนเปื้อนสารเคมี ภัยในองค์กร : ภัยจากความไม่สจุ ริต
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสารเคมี การสือ่ สาร (งานเซฟตี)้ สำคัญทีส่ ดุ
ความปลอดภัยในงานเชื่อม
ผู้หญิงเสี่ยงภัย
การจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยฯ
รวมสาระสำคัญกฎหมายความปลอดภัย
เทคโนโลยีการปฐมพยาบาล
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย
คู่มือการประสานการจัดการอุบัติภัย ตอนจบ
ตอนที่ 4
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
สุขภาพ : ผูห้ ญิง...วิง่
สตรีแต่ละวัยกับโรคภัยที่แตกต่าง
สังคมกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฉบับที่ 45
เพลิงนรกจากดอกไม้ไฟที่เม็กซิโก
News from OSHA
คำจำกัดความ "อุบตั กิ ารณ์ (Incident)"
บทบรรณาธิ ก าร "รู ้ ท ั น (คนขาย)
เครื่องดับเพลิง"
อันตรายจากควันไฟ
ทดสอบความพร้อมนักดับเพลิงบิ๊กซี
สูตรคำนวณการใช้น้ำดับเพลิง
เปลี่ยนหน่วยวัดเป็นมาตราเมตริก
งานวิจัย : แนวทางการอพยพคนลง
จากอาคารสูง
การพัฒนาแผนป้องกันอัคคีภัย
บริหารจัดการความปลอดภัย : ขาย
เซฟตี้ให้ผู้บริหารยอมซื้อ
ธนาคารรับฝากงาน
PPE : มาตรฐานเดียวใช้ทว่ั โลก
แนวทางการป้องกันการติดเชื้อทาง
เลือด (Bloodborne Pathogen)
รายการการตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์
สถานที่ปฏิบัติงาน
ผูค้ วบคุมงาน (The Supervisor)

ราคา ฉบับละ 30 บาท

อันตรายจากรังสี ตอนจบ

ฉบับที่ 46

ฉบับที่ 47

ฉบับที่ 49

18 คำถามเพื่อความปลอดภัย (ต้อง
ตอบว่า "ใช่" ทุกข้อ)
บทบรรณาธิ ก าร "ความปลอดภั ย
...ต้องมองกว้างและมองไกล"
News from OSHA
Fire News from USA.
รายงาน SCBA (NIOSH)
ดอกไม้ไฟ...มหันตภัยแสงสีเสียง
ความปลอดภัยโดยการออกแบบ
MSDS : อะนีลนี
MSDS : สารหนู
อันตรายจากรังสี ตอนที่ 1
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประ
กอบการฯ
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
รูไ้ ว้ใช่วา่ : เสือ้ เกราะกันกระสุน

วัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อคนทั้งโลก
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ 2546
ภัยจากการยุบตัวของโครงสร้างอาคาร
มาตรฐานชุดช่วยหายใจ SCBA
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า : ข้อเท็จ
จริงเกีย่ วกับ "ไฟฟ้าดูด"
ความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอนั ตราย
ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย
: การขนส่งวัตถุอนั ตราย 2545
MSDS : ไซยาไนด์ (Cyanide)
อันตรายของสารไดออกซิน (Dioxin)
อันตรายจากการทำงานบนนัง่ ร้าน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ
ปลอดภัยในการทำงานว่าด้วยนั่งร้าน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ
ปลอดภัย ในการทำงานในสถานที่ที่มี
อันตรายจากการตกจากที่สูงฯ
ความเครียดจากการทำงาน

การแข่ ง ขั น ไฟร์ แ มนกลุ ่ ม เซ็ น ทรั ล
ประจำปี 2546
ไฟดับครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
ข่าวกรองก่อเกิดเหตุอัคคีภัย
วิทยุสื่อสาร : ปัจจัยสำคัญในการดับไฟ
หัวฉีดน้ำดับชนิดปรับแต่งได้
อัคคีภัยในห้องครัว
เครือ่ งตรวจวัดก๊าซ (Gas Detector)
หลักการใช้สี การตีเส้น และการกำหนด
ทางเดินในโรงงาน
มาตรฐานแรงงานไทย : มรท. 8001-2546
แนวทางการตรวจความปลอดภั ย และ
การป้องกันอันตรายในภัตตาคาร โรงแรม
ห้างสรรพสินค้า
รายละเอียดผลงาน Best Practice 2546
ความปลอดภัยของรถไฟใต้ดิน
การรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายฯ
ในการผลิตอาหาร (HACCP System)
น้ำมันหล่อลื่นจากพืช

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 50
บทบรรณาธิการ "ดู APEC เป็นตัวอย่าง"
ไฟไหม้ร้านผ้าอินเตอร์เทรด
บทความ : ขาดกำลังพล ทีม่ าแห่งหายนะ
เทคโนโลยีใหม่ Fire Scope 2000
จิตวิทยา "เสียเหงือ่ กับเรือ่ งเล็กน้อย"
ความปลอดภัยสาธารณะ : แผ่นดินไหว
น้ำท่วม ไฟไหม้ ในรถไฟใต้ดนิ
Zero Harm : การตรวจสอบเพือ่ อันตราย
ที่เป็นศูนย์
แผนดำเนินกิจกรรมความปลอดภัย
ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ
ปลอดภัยฯ เกีย่ วกับไฟฟ้า
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ
ปลอดภัยฯ เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
มาตรฐานด้านความร้อน
มลพิษจากเพลิงไหม้ที่คลองเตย
มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
สีและเครื่องหมายความปลอดภัย
การป้องกันหม้อแปลงระเบิด
เรือกำจัดคราบน้ำมันคอนเซปต์ใหม่

ฉบับที่ 51

ฉบับที่ 52

วิเคราะห์เหตุอคั คีภยั ห้างขายผ้าเอทีเอ็ม
กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
คำศัพท์และนิยามงานดับเพลิง
การควบคุมอัคคีภัยชนิดบังคับด้วยมือ
(Manual Fire Control)
การกำหนดมิติดับไฟน้ำมัน
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
ปัจจัยต่อการเกิดโรคจากการทำงาน
ปั จ จั ย เสี ่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ บ ั ต ิ ภ ั ย ใน
โรงงาน
การตรวจความปลอดภัยในงานอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกระทรวงฯ : หม้อน้ำ (Boiler)
ทฤษฎีการส่งผ่านความร้อน
การป้องกันอันตรายจากงานก่อสร้าง
บันทึกอุบตั ภิ ยั : ตำนานความสูญเสีย
ที่บางปู

คุยเฟื่องเรื่องความปลอดภัย
ภาพอุบัติเหตุจากเครื่องจักรกำลังหมุน
วิเคราะห์สาเหตุร้านแก๊สระเบิด
ร้านขายแก๊สทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
บันทึกอุบตั ภิ ยั : รถก๊าซ LPG ระเบิด
ที่เพชรบุรีตัดใหม่
ภัยนักดับเพลิงขณะปฏิบัติงานบนถนน
การเคลื่อนย้ายคนเจ็บลงจากหลังคา
SCBA ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐาน
NFPA 1981-2002
ป้องกันอันตรายจากรถฟอร์กลิฟต์
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ
ปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
วิธีการล้างหน้ากากกรองอากาศ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : ความ
ปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
อุปกรณ์ป้องกันการตกมาตรฐาน OSHA
โรคผิวหนังอักเสบจากงานเจียร
อันตราย...พืน้ ลืน่ !
ใช้สารเคมีเกษตรอย่างปลอดภัย
มาตรฐานความปลอดภัยสถานีบริการ
น้ำมันเชือ้ เพลิงประเภท ก.

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 53

ฉบับที่ 54

สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน บทบรรณาธิการ "สถานการณ์อัคคีภัย
แห่งชาติ 2547
ใน กทม."
หน้ากากกรองอากาศป้องกันเคมี ชีวะ บันทึกอัคคีภัยซอยสวนพลู
รังสีและนิวเคลียร์ (CBRN)
ศูนย์ฝกึ อบรมดับเพลิง ANTI-FIRE
การเลือกใช้สารดับเพลิงไม่ทำลายชัน้
เดอะ มอลล์ จัดแข่งขันดับเพลิง
โอโซน
การทบทวนเส้นทางหนีไฟ
ประเทศไทยกั บ การปกป้ อ งชั ้ น โอโซน อุปกรณ์ตรวจจับควันความไวสูง (HSSD)
การค้นหา/กู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ
การตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน : อุบตั เิ หตุรถ
มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับความ บรรทุกน้ำมัน ตอนที่ 1
ร้อน แสงสว่าง เสียง
อัตราไหลของน้ำ (Flow Rate)
กฎหมายการตรวจสอบอาคาร
การจัดกลุม่ ผลิตภัณฑ์เคมีและการติด
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 ฉลาก (GHS)
สิทธิการเข้าถึงข้อมูลความปลอดภัย การบริหารจัดการขนส่งสารอันตราย
สารเคมีและมลพิษ
กฎความปลอดภัยในการทำงาน
อันตรายจากเครื่องยกไฮโดรลิกและ
แบ็คโฮ
กิจกรรมความปลอดภัยในโรงงาน
การผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน
การอุปโภคบริโภคเพื่อลดการใช้สารเคมี
ความรู้เกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เทคโนโลยีการบำบัดขยะในเมือง

ฉบับที่ 55
บทบรรณาธิการ "โศกนาฏกรรมซ้ำซาก"
บันทึกเหตุอคั คีภยั : ถังน้ำมันระเบิด
ไฟท่วมโรงปูน/เผากรุงเทพฯ 2 วัน 6 ราย
ระบบการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร
สูตรคำนวณอัตราไหลของน้ำดับเพลิง
ในอาคาร
สปริงเคลอร์ Deluge System
การสื่อสารในงานดับเพลิง
การตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน : อุบตั เิ หตุรถ
บรรทุกน้ำมัน ตอนจบ
การป้องกันการระเบิดในโรงงาน
อันตรายจากแอสเบสทอส
คู่มือการระงับเหตุฉุกเฉิน
กฎกระทรวง : การบริหารจัดการความ
ปลอดภัยในการทำงานในทีอ่ บั อากาศ 2547
ประกาศกระทรวงฯ : รถฟอร์กลิฟต์ใช้
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
MSDS: NITROGEN
ข่าว/เรื่องน่ารู้จากกระทรวงสาธารณสุข

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 56
มาตรฐานงานดับเพลิงในประเทศไทย
แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถาน
ประกอบการ
โรงงานพลุเถื่อนระเบิดที่อยุธยา
ดอกไม้เพลิง หายนะไม่หยุดยัง้
MSDS : โปแตสเซียมคลอเรต
ใช้สายสูบขนาดใหญ่อย่างสร้างสรรค์
การประเมินความเสีย่ งในอุตสาหกรรม
การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe
Action)
อันตรายในการผลิตเครื่องปรุงรส
การทำงานในพื้นที่อับอากาศ
Gas Detector
คูม่ อื ระงับเหตุฉกุ เฉิน ตอนที่ 1
โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน
สถานการณ์ไข้หวัดนก
กฎกระทรวงเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน

ฉบับที่ 57

ฉบับที่ 58

Hazardous Material Identification หม้อไอน้ำ (Boiler)
System (HMIS)
บันได 5 ขัน้ สูก่ ารดับไฟในอาคาร
บทบรรณาธิการ "ความตายของนัก ดับไฟด้วยไฟ
ดับเพลิง...เหตุเกิดที่ กทม."
B-Class Fire Extinguisher
เรื่องจริงในวงการเครื่องดับเพลิง
อัคคีภัยของเหลวไวไฟขนาดใหญ่
สึนามิ (Tsunami) มหาภัยถล่มโลก
รู้ทันข่าว-ภัยมือถือ
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วตามกฎหมายบังคับ ระบบป้องกันภัยรถไฟฟ้าใต้ดิน
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในโรงงาน เทคโนโลยีดับเพลิงในอุโมงค์
ผลิตสีน้ำมัน
เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง
การป้องกันอันตรายจากสารไวไฟกับ หน้ากากตัวกรอง
ไฟฟ้าสถิต
อันตรายจากไดอ๊อกซิน
อัคคีภัยในโรงงานชุบโลหะ
ของเสียอันตราย
สาระเรื่องเครื่องช่วยหายใจ
คูม่ อื ระงับเหตุฉกุ เฉิน ตอนที่ 3
การใช้ฝอยน้ำดับไฟในอาคาร
สถานีตรวจวัดปริมาณสารเคมี
ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานตัด Safety Test : แบบทดสอบความรู้
การตัดซากรถช่วยเหลือคนเจ็บ
เรือ่ ง ความปลอดภัยฯ
อันตรายจากเสียงดังในดิสโก้เธค
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
มาตรฐานฝักบัว/ทีล่ า้ งตาฉุกเฉิน
พิษจากสารทูโลอีน
การทดสอบทัศนคติด้านความปลอดภัย
คูม่ อื ระงับเหตุฉกุ เฉิน ตอนที่ 2

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 59

ฉบับที่ 60

ฉบับที่ 61

บทบรรณาธิการ "เฉียดโศกนาฏกรรม
กลางกรุง"
ไฟไหม้ใบหยก 1 หม้อแปลงระเบิด
หนีตายอุตลุต!
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ 2548
FIRE MODEL : โปรแกรมจำลอง
เหตุการณ์เพลิงไหม้
ป้องกันอัคคีภัยสนามบินสุวรรณภูมิ
ดับเพลิงอากาศยานบนรันเวย์
มาตรฐาน มอก. เครือ่ งดับเพลิงชนิดโฟม
การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
(Machine Guading)
การประชุมแอสเบสตอสโลก
ภาชนะรับความดันและภาชนะบรรจุ
ก๊าซ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

บทบรรณาธิการ "ศรัทธาคือการพัฒนา"
มาตรฐานงานดับเพลิงแห่งอเมริกาเหนือ
ก๊าซโพรเพนระเบิด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : อุปกรณ์
เครือ่ งช่วยหนีไฟจากอาคารฯ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย : กำหนด
สิง่ ทีท่ ำให้เกิดอัคคีภยั โดยง่าย
สรุ ป สาระสำคั ญ การป้ อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัยตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
อธิบายความ Flashover และ Backdraft
ปัญหารถไฟฟ้าของญี่ปุ่น...บทเรียนของ
ไทยที่เน้นคุณภาพจนลืมความปลอดภัย
การกำจัดสารอันตรายที่เกิดการรั่วไหล
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกล
ระบบบริหารความเสี่ยง
ข้ อ ปฏิ บ ั ต สำหรั บ โรงงานผลิ ต กระป๋ อ ง
สเปรย์

Central Group Fire Rally
บทบรรณาธิการ : อุบตั กิ ารณ์โหดแห่ง
ทศวรรษ "เหยียบกันตายที่อิรัก"
หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ
มาตรฐาน EN 403
ศิลปะการเข้าระงับเหตุขั้นแรก
"จุดอับ" กับดักนักดับเพลิง
หลักการงานดับเพลิง "ทำไมเราจะ
ต้องทำอย่างนั้น"
การสูญเสียการได้ยนิ (Hearing Loss)
การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
แสงสว่างและการมองเห็น
ประกาศกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
เรือ่ ง หม้อไอน้ำฯ
โรคปวดหลัง
การสอบสวนอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ประเด็นร้อน "ถุงพลาสติกแทนหน้า
กากหนีภัยจากการอาคารสูง"

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 62
บทบรรณาธิการ "แผ่นดินไหวเอเชีย
ใต้ สะเทือนถึงเมืองไทย"
ความรู้เรื่องแผ่นดินไหว
การตรวจจับอัคคีภยั (Fire Detection)
Photo-ionization Detector : ตรวจจับ
ก๊าซไวไฟ
ปัญหางานดับเพลิงในประเทศไทย
มือใหม่หดั ดับ (เพลิง)
เครือ่ งสูบน้ำ นักดับเพลิงล่องหน
สัญญาณมือสำหรับสั่งการรถดับเพลิง
สำรวจข้อมูลวิเคราะห์ Ergonomics
ประกาศกรมสวัสดิการฯ : มาตรฐาน
อุปกรณ์ใช้ทำงานในที่อับอากาศ 2548
ความปลอดภัยในสถานีบริการน้ำมัน
คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มอื ถือ
การตรวจสุขภาพพนักงาน
พิษสารตะกั่วเรื้อรังในอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์
สารกรดในบรรยากาศ
การใช้คอนแท็กเลนส์ในการทำงาน
กฎกระทรวงฯ : การตรวจสอบอาคาร
2548

ฉบับที่ 63

ฉบับที่ 64

แฟชั่นไอส์แลนด์ฝึกดับเพลิง/หนีไฟ กล้องสร้างภาพด้วยความร้อน Evoluบทบรรณาธิการ "อุบัติเหตุทางถนน tion 5200
แก้ไขได้ถ้าเอาจริง"
บทบรรณาธิการ "ทุกอย่างต้องทำ
ตามกฎ"
ไฟไหม้คลังน้ำมันในอังกฤษ
ลากสายดับเพลิงที่สวมข้อต่อไว้แล้ว
กลยุทธสื่อข้อความเพื่อการอพยพ
เทคนิคการอ่านควันไฟ
การใช้บันไดช่วยดับเพลิงอาคารสูง
การเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้มาตรฐาน การโจมตีไฟในห้องที่ปิดทึบ
อเมริกัน
Smoke Alarm
อุปกรณ์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด
Automatic Sprinkler System
ป้ อ งกั น เพลิ ง ไหม้ / การระเบิ ด จาก การป้องกันอัคคีภัยโรงงานพลาสติก
การใช้ออกซิเจน
และโฟม
การระเบิด/เพลิงไหม้จากเพนเทน
การเขียนแผนฝึกซ้อมดับไฟ/อพยพ
การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
โครงสร้างความปลอดภัยรถฟอร์กลิฟต์
อุบัติเหตุจากการใช้ฝอยน้ำแรงดันสูง ระดับชุดป้องกันสารเคมีมาตรฐาน EPA
(Waterjet Accident)
การแบ่งประเภทชุดป้องกัน
การจัดการสารประกอบอินทรีย์ระเหย ข้ อ แนะนำการใช้ ถ ุ ง มื อ ป้ อ งกั น สารเคมี
เซ็นทรัลทดสอบประสิทธิภาพไฟร์แมน มลพิษจากเสียงและความสัน่ สะเทือน
ไฟไหม้ครัวการบินไทยที่ "สุวรรณภูมิ" วงจรปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 65

ฉบับที่ 66

ภาพโปสเตอร์ชนะเลิศ Safety Week บทบรรณาธิการ "ความสำคัญของ
2006
ความพร้อมที่จะทำงานกับคนอื่น"
บทบรรณาธิการ "ทุกวันคือวันแห่ง การดับเพลิงกระแสไฟฟ้าแรงสูง
ความปลอดภัย"
การเผาก๊าซรัว่ จากถังขนาดเล็ก
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เคล็ดลับงานดับเพลิง "เส้นผมบังภูเขา"
แห่งชาติ 2549
ฝึกดับเพลิงที่ถูกต้องตามกฎหมาย
การจู่โจมอัคคีภัยขั้นเริ่มต้นด้วยสายสูบ ระบบหัวละอองน้ำดับเพลิง
ระบบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดับเพลิง ระบบท่อยืนและสายสูบดับเพลิง
ระบบสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent) กฎกระทรวงฯ : มาตรฐานบริหาร/
แนะนำสารดับเพลิง NAF S125
จัดการความปลอดภัย
การฉีดน้ำดับเพลิงเพื่อเข้าปิดวาล์ว
MSDS : แอมโมเนีย แอนไฮดรัส
กรณีศกึ ษา : เพลิงไหม้จากการทำงาน Safety Action : โจรกรรมในร้านชำ
ที่เกิดความร้อน
รายงานสถานการณ์แรงงานไทย
ไฟมรณะ "รูท 999" พัทยา
งานวิจัยความปลอดภัย : Asbestos
เทคนิคกูภ้ ยั : การตัดซากยานยนต์ท่ี Handling
เกิดอุบัติเหตุ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
กฎกระทรวง : การบริหารจัดการความ
ปลอดภัยฯ
PPE : หมวกนิรภัย (Safety Helmet)
มหันตภัยเชื้อเพลิงเหลว
ความปลอดภัยฯ ในธุรกิจ SMEs

ฉบับที่ 67
ข่าวการฝึกซ้อมดับเพลิง เจเจ แลนด์
ดีเวลลอปเม้นท์
บทบรรณาธิ ก าร "ไฟไหม้ ช ุ ม ชน
มหันตภัยที่ถูกลืม"
การดับไฟอาคารตามแนวทาง OSHA
ตอนที่ 1
กลับสูพ่ น้ื ฐานงานดับเพลิง (Back to
the Basic)
เครือ่ งดับเพลิง K-Class และ D-Class
Lockout "ปิดตายเครื่องจักรขณะซ่อม"
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
แว่นตานิรภัย ANSI Z87.1-2003
"เมือ่ พวกเขาเป็นมากกว่ายาม"
อันตรายจากสารสเตียรอยด์
อาวุธชีวภาพ "โบทูลนิ ม่ั ทอกซิน"
การป้องกันไฟไหลย้อนกลับ (Flash
back) ในงานเชือ่ ม
บทความเพือ่ สิง่ แวดล้อม "สัปเหร่อ...
สิ่งแวดล้อมกับความตาย"
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 68

ฉบับที่ 69

ฉบับที่ 70

บทบรรณาธิ ก าร "จป.ต้ อ งเป็ น นั ก
บริหาร"
ระบบป้องกันอัคคีภัยตามแนวทาง
OSHA ตอนที่ 2
MVU ระบบระบายควันไฮเทค
โฟมต่อต้านแอลกอฮอล์
ระบบผสมโฟมตรวจสอบด้วยเซนเซอร์
Heat Stress อันตรายทีค่ าดไม่ถงึ
คาร์บอนไดออกไซด์ อันตรายตัวจริง
การบริหารจัดการ PPE มาตรฐาน
อเมริกนั
อุปกรณ์ป้องกันเท้าและขา
มาตรฐานการติดป้ายท่อ
มาตรฐาน มอก.18000
ถังน้ำมันบนรถบรรทุกระเบิด
การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
คุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ

การแปลงหน่วย
บทบรรณาธิการ "ความปลอดภัยต้อง
ร่วมด้วยช่วยกัน"
ระเบิดถล่มเมือง...ภัยรูปแบบใหม่
ครบเครื่องเรื่องระเบิด
เรียนรู้เพื่อเผชิญหน้ากับอันตราย
ระบบป้องกันอัคคีภัยตามแนวทาง
OSHA ตอนที่ 3
ข้อเท็จจริง โฟมดับไฟ Class A
ความปลอดภัยในการกู้ภัย/ช่วยชีวิต
การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
ระเบียบกรมสวัสดิการฯ : การอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 2549
ประกาศกระทรวงฯ : กำหนดค่าระดับ
เสียง รบกวนในโรงงานอุตสาหกรรม
ไฟไหม้หม้อน้ำมันร้อน (Hot Oil Fire)
นวัตกรรม : หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำลด
การระเบิด
มุมสุขภาพ : นัง่ นานๆ อาจตายได้
การจัดการมลพิษ จากอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

กฎทองของความปลอดภัย
บทบรรณาธิการ "สถานการณ์วิกฤต
ต้องคิดหนักเรื่องความปลอดภัย
เยีย่ มโรงงานโกลแฟ็บ
ทดสอบ MicroCAFS : ระบบฉีดโฟม
อัดอากาศย่อส่วน
การใช้น้ำดับเพลิงสไตล์อังกฤษ
ภาพเร้าระทึก Flashover
นิปปอนได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2000
ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารตาม
แนวทาง OSHA ตอนที่ 4
กฎหมายใหม่ : การตรวจสอบอาคาร/
คุณสมบัติผู้ตรวจสอบอาคาร
การจัดเก็บถังบรรจุเชื้อเพลิงเหลว
ถังคาร์บอนมอนนอกไซด์ระเบิด!
Zero Quality Control : ลดปริมาณ
ของเสียจากการผลิตให้เหลือศูนย์
สิง่ แวดล้อม : มหันตภัยน้ำเสีย

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 71
บทบรรณาธิ ก าร "จป. ศู น ย์ ร วม
บุคลิกภาพในคนเดียวกัน"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ 2550
ระบบป้องกันอัคคีภัยตามแนวทาง
OSHA ตอนจบ
วิ ธ ี ท ดสอบเครื ่ อ งตรวจจั บ อั ค คี ภ ั ย
(Testing Heat/Smoke Detectors)
แนะนำอุปกรณ์ทดสอบเครื่องตรวจ
จับอัคคีภัยจากอเมริกา
Thermo-Gel สารดับเพลิงชนิดดูดซับ
ความร้อน
ทฤษฎีพน้ื ฐานงานดับเพลิง
ความรุนแรงในทีท่ ำงาน (Violence in
the Workplace)
มัจจุราชเงียบ...ก๊าซแอมโมเนีย
อุปกรณ์ช่วยการเรียนรู้พฤติกรรมช่อง
กว้างการติดไฟ (Flammability Limit)
แผ่นดินไหว ภัยใกล้ตวั
ฝักบัวอาบน้ำ/ที่ล้างตาฉุกเฉินมาตรฐาน
ANSI Z358.1-1998

ฉบับที่ 72

ฉบับที่ 73

ท่านั่งที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานคอม ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต พร้อมรับอัคคีภยั
พิวเตอร์
บทบรรณาธิการ "สติช่วยให้รอด"
บทบรรณาธิการ "การจัดตัง้ หน่วยงาน เร้าระทึก บึม้ สยองไชน่าแอร์ไลน์
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ"
ยานพาหนะดับเพลิง/กู้ภัยท่าอากาศยาน
การปกป้องโครงสร้างที่อยู่ติดกับอัคคีภัย NFPA 1410 : มาตรฐานการฝึกโจมตี
ทีมฉีดน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่บนพืน้ ที่ ไฟขัน้ แรกเริม่
เปิดกว้าง (Open Air Hose Team)
FireSAM ต้นแบบหุ่นยนต์ไต่บันได
การค้นหาและช่วยชีวิต
บันทึกอุบตั ภิ ยั : วัน ทู โก ระเบิด!
การเปิดทางเข้าตัวอาคาร (เพื่อดับเพลิง เพลิงผลาญ (โรงแรม) "แมนดาริน"
ภายใน)
ความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
เส้นทางออกฉุกเฉิน (Emergency สำหรับนักดับเพลิง
Exit Routes)
พิษคาร์บอนมอนอกไซด์เรื้อรัง
การจำลองพฤติกรรมเพลิงไหม้
วิเคราะห์โรงกลั่นบีพีระเบิด
แผนก่อนเกิดเหตุ (Pre-Fire Plan)
การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง
การสร้างรถไฟฟ้าให้ปลอดภัย
ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ : การ อัคคีภัยและการระเบิดจากสารไวไฟ
ตรวจวัดสภาพความร้อน
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
กฎกระทรวงฯ : การบริหารจัดการ
ความ ปลอดภัยฯ 2549
มลพิษจากของเสียอันตราย
ภาพความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุ

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 74

ฉบับที่ 75

ฉบับที่ 76

วิธีการยกที่ปลอดภัย (เพื่อป้องกัน
การ บาดเจ็บทีห่ ลัง)
ชุดนั่งทำงานไฮเทคจาก Okamura
บันทึกอุบัติภัยไฟป่า : แคลิฟอร์เนีย
วอด...สังเวยโลกร้อน!
มาตรฐานความปลอดภัยนักดับเพลิง
NFPA 1500
กฎการดับไฟ 2-In/2-Out
ทักษะ 10 วิธเี อาตัวรอด
การบริการจัดการอัคคีภยั : แผนดับเพลิง
ขึน้ เครือ่ ง (บิน) ให้ปลอดภัย
การวิเคราะห์อันตรายจากงานมาตรฐาน
OSHA 3071.2002 (Revised)
การตรวจวัดเสียงดังในโรงงาน
บทความ : ภาวะโลกร้อน
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้อู่
ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์

บทบรรณาธิการ "วาระแห่งชาติเรื่อง
ความปลอดภัยฯ เป็นจริงได้หรือแค่เพ้อฝัน"
คู่มือคนทำงาน : วิธีปฏิบัติเมื่อเกิด
เพลิงไหม้
เทคโนโลยีลา่ สุด : กล้องสร้างภาพจาก
ความร้อน
ป้องกันไฟไหม้หน้าแล้ง
เทคนิคการดับไฟน้ำมัน
การป้องกันการตกจากทีส่ งู มาตรฐาน
OHSR (Canada)
การเลือกชุดป้องกันอันตรายจากสาร
เคมี ตอน 1
ข้อมูลสารเคมี : ไฮโดรเจนไซยาไนด์
กฎกระทรวง : ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
การแข่งขัน Fireman ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล

บทบรรณาธิการ "อันตรายจะมาเยือน
ถ้าคุณไม่มีความพร้อม"
เทคโนโลยี : ครื่องช่วยหายใจระบบ
วงจรปิด (CCBA)
ยานบินบอมบ์ไฟป่า
โครงการจัดการสารเฮลอนในประเทศไทย
ระบบดับเพลิง FM-200
อุปกรณ์ตรวจจับควันชนิดสุ่มตัวอย่าง
หลายจุด (Air Sampling Detector System)
การป้องกันการจุดระเบิดจากไฟฟ้าสถิต
อุปกรณ์ลดไฟฟ้าสถิตบนผิววัสดุ
เทคนิคการดับไฟในเรือ
การเลือกชุดป้องกันอันตรายจากสาร
เคมี ตอน 2
"เปลีย่ นกะทำงาน" แบบมืออาชีพ
เทคโนโลยีฝรั่งเศส

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 77

ฉบับที่ 78

ฉบับที่ 79

บทบรรณาธิการ "ทัศนคติความปลอด
ภัย...ปัจจัยสร้างสรรค์สวัสดิภาพ"
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน
แห่งชาติ 2551
การตรวจสอบชุดดับเพลิง
ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงแอนตี้ไฟร์
เส้นทางสูท่ างออก (Means of Egress)
ปฏิบัติการใช้รถดับเพลิง
หุน่ ยนต์ดบั เพลิงแห่งมหานครโตเกียว
บทความวิชาการ : การบริหารจัดการ
อัคคีภัยในงานอุตสาหกรรม
วิธีใช้บันไดอย่างปลอดภัย
การใช้เครนหรือโครงเหล็กแขวนแท่น
รองรับคนงาน (Crane or Derrick Suspended Personnel Platforms)
พื้นที่อับอากาศต้องได้รับอนุญาตก่อน
เข้า (Permit-Required Confined Spaces)
ไส้กรองอนุภาค (Particulate Filters)
ขั้นตอนการเลือกอุปกรณ์ป้องกันระบบ
หายใจ
บทความ : ปัจจัยมนุษย์ก่อเกิดอุบัติเหตุ

บทบรรณาธิการ "เราต้องอดทนเพื่อก้าวไป
ข้างหน้า"
เทคโนโลยี : ก้าวไปอีกขัน้ กับการป้องกันนัก
ดับเพลิง
ชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ปอ้ งกันตามมาตรฐาน
NFPA 1500
การดับไฟอาคารโครงสร้างเบา
ลิฟต์นกั ดับเพลิง (Fireman's Lift)
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (2540) ออกตามความใน
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522
กฎกระทรวง : บุคลากรรับผิดชอบความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษาวัตถุอนั ตราย 2551
กรณีศึกษา : อุบัติเหตุก๊าซระเบิดที่แท่น
ทํางาน (Platform) โรงงานซ่อมและต่อเรือ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสายพาน
ลำเลียงพัสดุ
บทความ : ทำงานคนเดียว...อันตราย
ระบบซ่อมบำรุงอุปกรณ์ชว่ ยเหลือฉุกเฉิน
อย่าปลดหรือลดการ์ดเครือ่ งจักร
การ์ดนิรภัยสำหรับเครือ่ งมืองานไม้
การตรวจสอบชุดและอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี
การทํา SOP (Standard Operating Procedure)
ข่าวสารการอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
เทคโนโลยีฝรัง่ เศส : ถุงมือฉนวนไฟฟ้า
โรคนิว้ ตายจากความสัน่ สะเทือน
Inhalation Fevers : อาการไข้ ห ลั ง สู ด
ดมสารบางชนิด

บทบรรณาธิ ก าร "เสี ย ดายโอกาส
ประเทศไทย"
ส่วนประกอบรถดับเพลิง (Fire Engine)
เครื่องตัด/ถ่างไฮดรอลิก
เทคนิคนักดับเพลิง : สวมใส่และใช้งาน
SCBA
ไฟไหม้รถยนต์ (Car Fire)
เคล็ดลับนักดับเพลิง : ระบุอนั ตรายจาก
ถังบรรจุ
อัคคีภัยตึกแถว/อาคารพาณิชย์
การใช้กา๊ ซในรถยนต์
การบริหารความปลอดภัยตามแนวทาง
องค์กรความปลอดภัยโลก (World Safety
Organization)
ความปลอดภัยในการเก็บวัตถุอันตราย
ตามคำแนะนำของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social
Responsibility)
อนาคตสดใสของพลังงานจากเซลล์เชื้อ
เพลิง (Hydrogen Fuel Cell)

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 80
บทบรรณาธิการ : คนฉลาดมองเห็น
ทางออกในทุกปัญหา
Flex Attack หัวฉีดด้ามปืนไฮเทค
เครื่องเตือนควัน/เครื่องตรวจจับควัน
การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการช่วย
เหลือผู้ประสบภัย
ระบบบัญชาการกูภ้ ยั ณ ทีเ่ กิดเหตุ
เอาตัวรอดจาก Flashover
ฟิวเจอร์พาร์คฝึกซ้อมดับเพลิง
ป้องกันอัคคีภัยจากการใช้ก๊าซ LPG
รถฟอร์คลิฟต์ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง
แผนป้องกันไฟในโรงงาน
คลังสินค้าปลอดภัย
กฎกระทรวง : ความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง 2551
ความเข้าใจผิดเกีย่ วกับ X-Ray
ภาวะโลกร้อน : ฝีมอื มนุษย์หรือธรรมชาติ
เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดจากอังกฤษ

ฉบับที่ 81

ฉบับที่ 82

Safety Tip : การใส่ Ear Plug
บทบรรณาธิการ : เพลิงผลาญซานติกา้
บทบรรณาธิการ : สุดท้ายก็ไฟไหม้ฟาง
โศกนาฏกรรมแห่งมหานคร
การฉีดฝอยน้ำ 3 มิติ (3D Fog Attack)
ไฟนรกซานติกา้ สังหาร 64 ศพ
การระเบิดในงานอุตสาหกรรม
ความรูเ้ พือ่ ประชาชน : ดอกไม้ไฟ
มาตรฐานชุดดับเพลิง EN 469 : 2005
ครึง่ ร้อยหนีตาย “เสือป่าพลาซ่า”
มาตรฐานถุงมือนักดับเพลิง
อุปกรณ์ป้องกันตกใช้ในงานกู้ภัย
กฎกระทรวงฯ : การเก็บรักษาน้ำมัน
หัวฉีดน้ำประจำที่ (Monitors)
ชุดดับเพลิงอาคาร (Structural Fire เชือ้ เพลิง
กรณีศกึ ษา : ห้องเผาไหม้กา๊ ซชีวภาพ
Gear)
วิ ธ ี ท ดสอบการต้ า นทานความร้ อ น ระเบิด
มาตรการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง
ของผ้าทนไฟ
มาตรฐานชุดดับเพลิงอาคาร NFPA โครงการช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง
ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสารดั บ เพลิ ง
1971-2007
FireAde 2000
การประเมินอัคคีภยั (Size Up)
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ความปลอดภัยในพื้นที่อับอากาศ
ระบบสากลการจำแนกประเภทและ
ติดฉลากสารเคมี (GHS)
ตัวบ่งชีท้ างชีวภาพ (Biomarkers)
แรงงานสูงอายุ
เทคโนโลยีฝรัง่ เศส

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 83
บทบรรณาธิการ : ความปลอดภั ย
เครื่องหมายการใหม่ของไทย
เทคนิคการระบายควัน
ระบบดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
อัตราไหลของน้ำ (Flow-Rate)
ข่าวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระบบป้องกันอัคคีภัยอาคารสูง
แนวทางสู่มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
วัดความไวไฟของสารไวไฟ
แนวคิดเรื่องอุบัติเหตุ
ปรกาศกระทรวงฯ เรือ่ งสารเคมี
เก้าอี้เออร์โกโนมิกส์
อันตรายจากฟ้าผ่า...อย่าสาบาน!
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
เครื่องดับเพลิงน้ำส้มสายชู
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 84

ฉบับที่ 85

SoftEX ได้รับการรับรองมาตรฐาน บทบรรณาธิการ : คลายเครียดก่อน
สายเกินการณ์!
ISO 9001-2008
บทบรรณาธิการ : ไข้หวัดสายพันธุ์ การโจมตีไฟโดยตรง (Direct Fire Atมรณะ 2009 / Update สถานการณ์ tack)
หัวฉีดแรงดันน้ำต่ำ (Smooth-bore
ในประเทศไทย
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน Nozzles)
หัวฉีดน้ำ Akron SABERJET
แห่งชาติ ประจำปี 2552
การฉีดโฟมฟิลม์ น้ำ AFFF
ภาพชนะการประกวด Safety Week
โฟมเข้ากันได้ AFFF/AR-AFFF
What's New in Safety Week
เอาตัวรอดจากเหตุฉุกเฉินสารเคมี
เอาตัวรอดปลอดภัยเมื่อไฟมา
ซ่อมบำรุงเพื่อความปลอดภัย
การเฝ้าระวังอัคคีภยั (Fire Watch)
การสร้างระบบเครื่องจักรที่วางใจได้
ความรูพ้ น้ื ฐานเรือ่ งโฟมดับเพลิง
อันตรายจากงานลักษณะพิเศษ
กฎกระทรวงแรงงาน ฉบับใหม่ลา่ สุด
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง กฎหมายความปลอดภัยงานประดาน้ำ
กฎหมายการบิน : อากาศยานเบาพิเศษ
แรงงาน
ความปลอดภัยงานหลอมอะลูมเิ นียม
ภาพนาทีสุดท้ายก่อนเครื่องบินตก
รณรงค์อุบัติเหตุในการทำงานเป็นศูนย์
หยุด! แร่ใยหิน (Asbestos)
การฝึกอบรมความปลอดภัยในการ มติครม. กรณีมาบตาพุด
ฟอร์กลิฟต์ไร้คนขับ
ทำงาน
หุน่ ยนต์ รปภ. ในสำนักงาน
หน้ากากอนามัยสู้ภัยไข้หวัดใหญ่ 2009
ข่าวประชาสัมพันธ์
อันตรายในห้องเย็น

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 86

ฉบับที่ 87

ข่าวราชการ : พรบ.ความปลอดภัยใน ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซ้อมดับเพลิง
การทำงานเข้าสภาแล้ว
บทบรรณาธิการ : สวัสดีปีใหม่ ใจดี
บทบรรณาธิการ : อุบตั เิ หตุรถไฟไทย สู้เสือ
คนขับหลับใน เซฟตีไ้ ม่ทำงาน
วอนรัฐบรรเทาทุกข์มาบตาพุด
บันทึกอุบตั ภิ ยั : ม้าเหล็กตกราง
ตำนานเครื่องดับเพลิง
วิเคราะห์อุบัติเหตุรถไฟ
เคมีเปียกดับไฟในครัว
เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) สายพันธุ์ เครื่องดับเพลิงอัตราไหลเร็ว
ใหม่ 2010
เครื่องดับเพลิงในฝัน
FIREMOTE ยานดับเพลิงบังคับระยะไกล กรณีศกึ ษา : การซ้อมอพยพหนีไฟ
การลุกไหม้ฉบั พลัน (Rapid Fire)
รถไฟไปสนามบิน
เครื่องดับเพลิงเจ้าปัญหา!
สารเคมีรั่วที่แหลมฉบัง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม : การ แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินสารเคมี
ป้องกันและระงับอัคคีภัย
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม : การ ความปลอดภัยในการขนส่งสารเคมี
คุ้มครองความปลอดภัย
มรณะบนทางหลวง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม : การ การบริหารจัดการอุปกรณ์ PPE
ทำรายงานสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานอุปกรณ์ PPE
Safety Sharing
เทคโนโลยีฝรัง่ เศศ
ความจริงวันนีท้ ม่ี าบตาพุด
เทคโนโลยีไทย
บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
การแข่งขันดับไฟกลุม่ ห้างเซ็นทรัลฯ

ฉบับที่ 88
บทบรรณาธิการ : อย่าให้ถึงขั้นสูญ
เสียเพือ่ ให้เห็นคุณค่า SAFETY
เทคนิคนักดับเพลิง : ระบายอากาศ
พืน้ ทีเ่ พลิงไหม้
ฝึกเจาะหลังคาระบายควัน
PPV ไม่ ใ ช่ ท างเลื อ กเดี ย วในการ
ระบายควันเพลิงไหม้บ้านเดี่ยว
กล้องจับภาพความร้อนติดหมวกนัก
ดับเพลิง (Hand-Free TIC)
Fast-Act เปลีย่ นสารพิษให้เป็นกลาง
ทำงานปลอดภัยบนพื้นผิวจราจร
การทดสอบความแข็งแกร่งของวัสดุ
ด้วยแรงดันน้ำ (Hydrotest)
ป้องกันปัญหาแอมโมเนียรั่วไหลจาก
ระบบทำความเย็น
อุบัติเหตุเพลิงไหม้สารเคมี
เทคโนโลยีฝรั่งเศส
ฉลากบนผลไม้ (Fruit Label)

ราคา ฉบับละ 30 บาท

ฉบับที่ 89
บทบรรณาธิการ : สูตรสำเร็จความ
ปลอดภัย
สารเคมีแห้งชนิดผงเกลือด่าง
ผลกระทบต่อสุขภาพของผงเคมีแห้ง
รถดับเพลิงเร็วที่สุดในโลก
ฝึกดับไฟด้วยแสงเลเซอร์
โจมตีอคั คีภยั ตามกฎ 2 In / 2 Out
เคล็ดลับนักดับเพลิง
มาตรฐานเส้นทางหนีไฟ
สายเคเบิลทนไฟ
อันตรายจากการปฏิบตั งิ านกับแรงดัน
เสือ้ เกราะกันกระสุน Glofab
เสือ้ เกราะกันกระสุนทำด้วยของเหลว
NIOSH Approved Respirators
KYT คาดการณ์อนั ตรายในทีท่ ำงาน
การสืบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ
หม้อต้มอะเซทิลีนระเบิด!
อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซไวไฟฃนิด PID

ฉบับที่ 90

ฉบับที่ 91

บทบรรณาธิการ "ไม่ป้องกัน...ทางสู่
หายนะ"
ภัยพิบัติแท่นขุดเจาะน้ำมันทะเลลึก
"Deepwater Horizon"
วิกฤตน้ำมันดิบไหลทะลักโลก
อุปกรณ์แยกน้ำมันดิบจากน้ำทะเล
"Ocean Therapy"
SAFETY WEEK 2010
Good Practice : รถเข็นขวดไฮโดรเจน
NIPPON ได้ ISO 9001 : 2008
และก้าวสู่ ISO14001
กฎกระทรวง : มาตรฐานการบริหาร
ความปลอดภัยในการทำงาน
ประกาศกระทรวง : อนุรักษ์การได้ยินฯ
การควบคุมเสียงดังในโรงงาน
ฝึกพื้นฐานเพื่อพิชิตเปลวไฟ
คำนวณอัตราใช้สว่ นผสมโฟม (NFPA)
ดับไฟไหม้เสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
เทคโนโลยีตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
Fire Safety & Security Expo 2011
สารเคมีรั่วไหลที่เมืองระยอง

บทบรรณาธิการ "ได้กำไรแล้ว รับผิด
ชอบด้วย"
ก้าวทันกระแส CSR : ความรับผิด
ชอบต่อสังคม
นักดับเพลิงอเมริกนั (American Firefighter)
สาระน่ารู้ : โลกผูก้ ล้าท้าเปลวเพลิง
เทคนิคนักดับเพลิง : ดับเพลิงอาคาร
วัสดุทนไฟ
อุปกรณ์ดับเพลิง : เบาะถังอากาศ
SCBA
อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด
ระบบป้องกันการตกจากที่สูง
กำจั ด สารเคมี ห กรั ่ ว ไหลในสถาน
ประกอบการ.
กระบวนการดู ด ซั บ (Adsorption
Process)
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

