
 

 

 

 

 



 
คู่มือและมาตรการความปลอดภัยในการติดต้ังและการใชง้านระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร 

งานสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทํางานและความปลอดภัยขององค์กร สํานักความปลอดภัยแรงงาน 
๑

คํานํา 

จากเหตุการณ์อุบัติเหตุการทํางานของระบบดับเพลิงแอโรซอล (Aerosol Fire Suppression 

System) ภายในอาคารสํานักงานขนาดใหญ่ ระหว่างที่ลูกจ้างปฏิบัติงานภายในห้องที่ติดตั้งระบบดังกล่าว เป็นเหตุให้

ลูกจ้างของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเสียชีวิตจากสารเคมีของระบบดับเพลิง ส่งผลให้

หน่วยงานและองค์กรหลายฝ่ายที่เก่ียวข้องได้ตระหนักถึงมาตรฐานของการติดตั้ง และความปลอดภัยในการใช้งาน

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติประเภทต่างๆ ที่ได้รับการติดตั้งภายในอาคารขนาดใหญ่และอาคารที่มีทรัพย์สินมูลค่าสูง 

ในประเทศไทย รวมทั้งระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานภายในอาคาร ตลอดจนมาตรการ

ด้านความปลอดภัยในการทํางาน และมาตรการในการป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉนิ   

สํานักความปลอดภัยแรงงาน ภายใต้การกํากับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะ

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน จึงได้รวบรวมข้อมูล

ระบบดับเพลิงชนิดต่างๆ หลักการทํางานของระบบดังกล่าว ข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้ลูกจ้างและผู้ที่เก่ียวข้อง

ทํางานได้อย่างปลอดภัย และปฏิบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือและมาตรการความปลอดภัย 

ในการติดตั้งและการใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคารเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจให้กับ

สถานประกอบกิจการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ รวมถึงนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบกิจการ เจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัย ในการทํางาน เจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้สนใจท่ัวไป 

 
 

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 มีนาคม ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 

หน้า 

๑. ประเภทของระบบดับเพลิงอตัโนมตั ิ ๓ 

๑.๑ ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอตัโนมัต ิ(Automatic Sprinkler System) ๓ 

๑.๒ ระบบดับเพลิงอตัโนมัตดิ้วยสารพิเศษ สารสะอาด หรือก๊าซดับเพลิง ๓ 

๒. ระบบดับเพลิงแอโรซอล (Aerosol Fire Suppression System) ๔ 
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๒.๓ องค์ประกอบของระบบดับเพลิงแอโรซอล ๕ 
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๓. มาตรการด้านความปลอดภัยในการทํางาน ๑๑ 

๔. ตัวอย่างข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ในการตดิตัง้และใช้งานระบบดับเพลิงอตัโนมตั ิ ๑๒ 
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๑. ประเภทของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

ปัจจุบัน ระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ใช้งานทั่วโลกและในประเทศไทยมี ๒ ระบบหลัก ได้แก่  

๑.๑ ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) จะทํางานเมื่อเกิด

เพลิงไหม้สักระยะหน่ึง ภายหลังอุณหภูมิสูงถึงระดับที่ทําให้กระเปาะแก้วที่หัวสปริงเกอร์แตก เพื่อกระจายน้ํา

ในการดบัเพลิง โดยใช้หลักการลดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงหรือเปลวไฟ ซึ่งนํ้าเป็นสารดับเพลิงที่นิยมที่สุด เพราะดับไฟ

ได้ดี ราคาถูก หาง่าย ไม่เป็นพิษ แต่ระบบหัวกระจายนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติอาจไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ เช่น ห้อง

เอกสารสําคัญ ห้องอุปกรณ์ไอที ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เน่ืองจากน้ํา

ดับเพลิงอาจทําให้เอกสารหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ีเหล่าน้ันเสียหาย ซึ่งห้องเหล่าน้ีจึงมักก็จะเลือกใช้ระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติชนิดอื่นหรือเทียบเท่าแทน เช่น ระบบดับเพลิงด้วยสารสะอาด หรือสารพิเศษ หรือก๊าซดับเพลิง 
เป็นต้น 

๑.๒ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารพิเศษ สารสะอาด หรือก๊าซดับเพลิง เป็นระบบที่ถูกนํามาใช้งาน

แทนระบบหัวกระจายน้ําอัตโนมัติ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับเอกสารสําคัญหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า มีกลไก

กระตุ้นการทํางานจากอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนหรือควัน ระบบดับเพลิงชนิดน้ีดับเพลิงด้วยกลไกการลดปริมาณ

ออกซิเจนในอากาศท่ีช่วยให้เกิดเพลิงไหม้ ด้วยการปล่อยสารพิเศษ สารสะอาด หรือก๊าซดับเพลิง ออกมาเจือจาง

ปริมาณออกซิเจนจนทําให้ออกซิเจนมีปริมาณน้อยและเพลิงดับในท่ีสุด 

ประเภทของระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารพิเศษ สารสะอาด หรือก๊าซดับเพลิง 

๑.๒.๑ ระบบดับเพลิงแอโรซอล เป็นสารดับเพลิงพิเศษท่ีมีลักษณะเป็นฝุ่นผงละเอียด มีกลไกการ

ดับเพลิงด้วยการลดหรือตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเกิดเพลิงไหม้ 

๑.๒.๒ ระบบดับเพลิงสารสะอาด เช่น FM200, NOVEC 1230, HFC125 ฯลฯ ซึ่งถูกนํามาใช้

แทนสารดับเพลิงประเภทฮาลอน (Halon) ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสารดับเพลิงประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูง 

ดับเพลิงได้รวดเร็ว ไม่ทําอันตรายต่ออุปกรณ์ที่อยู่ภายในห้อง และไม่ทําให้ห้องเกิดความเสียหาย 

๑.๒.๓ ระบบก๊าซดับเพลิง เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติทั้งสองประเภทข้างต้นมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน น่ันคือ เพ่ือดับเพลิงโดยอัตโนมัติ 

และป้องกันอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม กรณีระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารพิเศษ 

สารสะอาด หรือก๊าซดับเพลิงเกิดความผิดพลาดของระบบขึ้นไม่ว่าจากระบบดับเพลิงหรือบุคคลที่ใช้งานก็ตาม 

ผลที่ตามมาอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาล ดังเช่นเหตุการณ์เศร้าสลดคร้ังใหญ่เพียงช่วงข้ามคืนจากการ



 
คู่มือและมาตรการความปลอดภัยในการติดต้ังและการใชง้านระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร 

งานสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทํางานและความปลอดภัยขององค์กร สํานักความปลอดภัยแรงงาน 
๔

ทํางานของระบบดับเพลิงแอโรซอล (Aerosol Fire Suppression System) หรือไพโรเจน (ชื่อทางการค้า) ภายในอาคาร

ขนาดใหญ่ที่สารดับเพลิงถูกกระจายออกมาภายในห้อง ระหว่างการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างของผู้รับเหมา 

ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเสียชีวิต ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้หน่วยงานและองค์กรหลายฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงมาตรฐานของการติดตั้งและการใช้งานระบบดับเพลิงแบบต่างๆ ของอาคารขนาดใหญ่ 

ในประเทศไทย รวมทั้งระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานภายในอาคาร ตลอดจนมาตรการ

ด้านความปลอดภัยในการทํางาน และมาตรการในการป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น

ต่อลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานภายในห้องหรือภายในอาคารที่มีการติดตั้งระบบดังกลา่ว  

 

๒. ระบบดับเพลิงแอโรซอล (Aerosol Fire Suppression System) 

๒.๑ ความเป็นมา 

ระบบดับเพลิงแอโรซอลถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในประเทศรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตเดิม เป็นผล

พลอยได้จากโครงการอวกาศโซยุส (Soyuz) สารดับเพลิงพ้ืนฐานที่ใช้ในระบบนี้คือ สารโปแตสเซียม ท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการดับไฟดีกว่าระบบก๊าซหรือโฟม ระบบดับเพลิงดังกล่าวมีนํ้าหนักเบา สามารถดับไฟได้ดี ประหยัดพ้ืนที่ 

และค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง บํารุงรักษาต่ํา ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อมาภายหลังจากการล่มสลาย

ของสหภาพโซเวียต เจ้าของเทคโนโลยีระบบดับเพลิงแอโรซอล ได้ขายใบอนุญาตผลิตภัณฑ์และการผลิตสารผสมที่

มีสารโปแตสเซียมเป็นพ้ืนฐานให้กับผู้สนใจและผู้ผลิต อาทิ Pyrogen และ FirePro เป็นต้น เพ่ือนําไปพัฒนาและผลิต

ระบบดับเพลิงโดยใช้สารผสมสําหรับการผลิตเป็นแอโรซอลท่ีมีความละเอียดต่ําที่นํามาใช้เป็นสารดับเพลิง 

ในปัจจุบัน 

ระบบดับเพลิงแอโรซอลรุ่นท่ี ๑ (Generation 1) แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าระบบก๊าซและโฟม 

แต่ไม่มีมาตรฐานรองรับ เน่ืองจากไม่มีการตรวจสอบ ทดสอบ รับรองคุณภาพ รวมท้ังการใช้งานตามหลักวิชาการ 

ในปัจจุบันระบบดับเพลิงแอโรซอลได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึนในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยจะเน้น

คุณภาพของผงแขวนลอยในอากาศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดับไฟในห้องอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน NFPA 

2010: Standard for Fixed Aerosol Fire Extinguishing Systems 

๒.๒ ชนิดของระบบดับเพลิงแอโรซอล 

ก) แอโรซอลชนิดควบแน่น (Condensed aerosols) ลักษณะการทํางานจะใช้วิธีจุดระเบิดทําให้

เกิดความร้อนเพื่อปล่อยอนุภาคแอโรซอลออกมาดับเพลิง 
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ข) แอโรซอลชนิดแพร่กระจาย (Dispersed aerosols) ลักษณะการทํางานใช้ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซ

ฮาโลคาร์บอนเป็นตัวขับเคล่ือนให้อนุภาคแอโรซอลออกมาดับไฟ 

ค) แอโรซอลชนิดสร้างอนุภาคเคล่ือนที่ในอากาศที่มีค่าเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า ๑๐ ไมครอน  

เป็นแอโรซอลท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการดับไฟในบริเวณอับสายตา (Hidden Fires) แต่หากมีการสูดหายใจเข้าไป 

อนุภาคแอโรซอลอาจเข้าไปลึกจนถึงระดับปอดได้ 

๒.๓ องค์ประกอบของระบบดับเพลิงแอโรซอล 

 

 
 

ภาพท่ี ๒.๓ องค์ประกอบต่างๆของระบบดับเพลิงอัตโนมัติแอโรซอล  
(ออนไลน์: http://www.nippon.co.th) 

 
จากภาพที่ ๒.๓ ระบบดับเพลิงอตัโนมัตแิอโรซอล ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๔ สว่น ได้แก่   

๑) ตัวกระตุ้นการทํางาน (Activator) มีหน้าที่กระตุ้นการทํางานของสารแอโรซอลที่อยู่ในสถานะของแข็ง

ให้เปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ โดยสามารถทําได้ ๒ วิธี คือ ใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันต่ําและได้รับความร้อนถึงอุณหภูมิที่

กําหนดไว้ 

๑) ตัวกระตุ้นการทํางาน  

๒) แอโรซอล 

๓) ตัวลดความร้อน 

๔) แผ่นกรอง 
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๒) แอโรซอล (Aerosol) เป็นอนุภาคสารดับเพลิงชนิดแข็ง (มีสารโปแตสเซียมไนเตรท (KNO3)  

หรือดินประสิว ๖๒.๓ เปอร์เซ็นต์ และสารอินทรีย์ ประเภทไนโตรเซลลูโลส ๑๒.๗ เปอร์เซ็นต์ ผงถ่านคาร์บอน  

๙ เปอร์เซ็นต์ และส่วนผสมอื่นๆ อีก ๑๖ เปอร์เซ็นต์ 

๓) ตัวลดความร้อน (Coolant) เป็นตัวช่วยลดความร้อนของสารแอโรซอลให้ออกไปจากถังอย่างเป็น

ระเบียบ และกรองเพ่ือให้สารมีความละเอยีดมากยิ่งขึ้น 

๔) แผ่นกรอง (Filter) เป็นตัวช่วยจัดเรียงโมเลกุลของสารแอโรซอลให้ออกไปจากถังอย่างเป็นระเบียบ 

และกรองเพ่ือให้สารมีความเป็นระเบียบมากย่ิงข้ึนสารแอโรซอลที่ถูกปล่อยออกมา จะมีลักษณะเป็นฝุ่นผงละเอียด 

๒.๔ กลไกการทํางานของระบบดับเพลิงแอโรซอล 

หากเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือมีความร้อน ระบบดับเพลิงแอโรซอลจะทํางานร่วมกับระบบตรวจจับและ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยจะมีวงจรในการตรวจจับ (อุปกรณ์ตรวจจับควัน, Smoke Detector หรืออุปกรณ์ตรวจจับควัน

ด้วยระบบเวสด้า1 ; อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน, Heat Detector; อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง) อย่างน้อย ๒ วงจร 

ซึ่งเรียกว่า Cross Zone หากอุปกรณ์ตรวจจับทํางานเพียง ๑ วงจร จะไม่สั่งการให้ระบบดับเพลิงแอโรซอลทํางาน 

โดยจะต้องตรวจจับได้ทั้ง ๒ วงจร การทํางานของระบบจึงจะมีการแจ้งเตือนก่อนการฉีดพ่นสารเคมีจากระบบ

ดับเพลิงแอโรซอล 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๒.๔ (ก) ระบบเวสด้า (ย่อมาจาก Very Early Smoke Detection Apparatus, V E S D A) 

(ออนไลน์: http://eng.rtu.ac.th) 

                                                            
1 ระบบเวสด้า (ย่อมาจาก Very Early Smoke Detection Apparatus, V E S D A) หมายถึง อุปกรณ์ตรวจจับควันที่สามารถ
ตรวจจับควันได้ก่อนล่วงหน้า โดยเมื่อปรับความไวของเคร่ืองให้ไวมาก (สามารถปรับความไวให้ไวมากหรือช้ามากก็ได้ตาม 
สภาพอากาศของห้อง) เครื่องจะสามารถตรวจจับควันได้ตั้งแต่ระยะที่ยังมองไม่เห็นควันได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเป็นจุดเร่ิมของการเกิด
เพลิงไหม้ เช่น เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจนฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าร้อนจนหลอมเป็นไอลอยเข้าไปในระบบสุ่มสํารวจของระบบเวสด้า 
เครื่องเวสด้าก็จะแจ้งเตือนให้เราทราบโดยทันที เราจึงมีเวลาพอที่จะเข้าไปตรวจ) 
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กรณีอุปกรณ์ตรวจจับวงจรแรกตรวจจับได ้วงจรจะส่งเสียงสัญญาณเตอืนภัยที่ตู้ควบคุมและบริเวณ

พ้ืนที่ท่ีตั้งระบบดับเพลิงเพ่ือให้ผู้ทีอ่ยู่บริเวณดังกลา่วอพยพ และให้ทีมผจญเพลิงทําการค้นหา ยืนยันการเกิดเพลิงไหม้ 

และทําการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงก่อนที่ไฟจะลุกลาม ซึ่งในกรณีน้ีจะยังไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีจากระบบ

ดับเพลงิแอโรซอล จนกระทั่งอุปกรณ์ตรวจจับวงจรท่ี ๒ ทํางาน จะส่งเสียงสัญญาณเตือนภัยดังข้ึน จากน้ัน ตู้ควบคุม

ระบบจะเร่ิมนับเวลาถอยหลังซึ่งปกติจะกําหนดและตั้งค่าไว้ไม่เกิน ๖๐ วินาที และเมื่อนับถึงศูนย์ระบบดับเพลิง 

แอโรซอลก็จะฉีดพ่นสารดับเพลิงท้ังหมดให้ท่วมห้องทันที (Total Flooding) มีลักษณะคล้ายกับการสัง่การทํางาน

ของระบบสารสะอาด และในระหว่างการนับเวลาถอยหลัง หากตอ้งการขยายเวลาสามารถกดปุ่มหน่วงเวลาการฉีดพ่น 

(Abort Switch) เพ่ือทําการหยุดเวลา เมือ่เอามอืออกกจ็ะเร่ิมนับใหม ่โดยทั่วไปปุ่มหน่วงการฉีดพ่นจะติดตั้งทีท่าง

หนีไฟ เพ่ือใหส้ามารถกดปุ่มและออกจากพื้นท่ีไดอ้ย่างปลอดภัย 

การทํางานของระบบดับเพลิงแอโรซอลจะต้องมีชนวนสําหรับจุดติดไฟของถังดับเพลิงแอโรซอลอยู่ 

๓ แหล่ง คือ 

๑) มีอุปกรณ์เริ่มสัญญาณอัตโนมัติ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน, Smoke Detector หรืออุปกรณ์

ตรวจจับควันด้วยระบบเวสด้า; อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน, Heat Detector; อุปกรณ์ตรวจจับเปลวเพลิง ฯลฯ 

เป็นอุปกรณ์เริ่มสัญญาณ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทําหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม (Control Panel)  

และแผงควบคุมจะส่งสัญญาณไปตามสายไฟเพื่อจุดชนวนที่ถังแอโรซอล 

๒) เกิดจากเปลวเพลิงหรือความร้อนที่มีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๗๕ °C ไปจุดติดกับชนวน

ของถังสารดับเพลิงแอโรซอล 

๓) ถังดับเพลิงแอโรซอลได้รับความร้อนที่มีอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ ๕๐๐ °C  

เมื่อถังสารดับเพลิงแอโรซอลได้รับอุณหภูมิความร้อนจนถึงจุดที่ตั้งไว้หรือการได้รับสัญญาณจาก

แผงควบคุม โดยในระบบดับเพลิงแอโรซอล มีสารแอโรซอล (Aerosol) เป็นอนุภาคสารดับเพลิงชนิดแข็ง (Solid 

Aerosol Compound) บรรจุอยู่ในถังดับเพลิง ซึ่งประกอบด้วยสารหลักดังต่อไปน้ี 

๑) โปแตสเซียมไนเตรท (KNO3) หรือดินประสิว ๖๒.๓ เปอร์เซ็นต์ KNO3 มีจุดหลอมเหลว  

๓๓๙ °C โดยโปแตสเซียม ๑ กรัม จะให้ก๊าซออกซิเจน ๐.๑๕๘ กรัม โดย KNO3 มีคุณสมบัติคือ ให้ก๊าซออกซิเจน 

ที่อุณหภูมิสูง ไม่ระเบิดด้วยตัวเอง ไม่เป็นพิษ ง่ายต่อการผลิต ดูดความชื้นเล็กน้อย  

๒) สารอินทรีย์ประเภทไนโตรเซลลูโลส ๑๒.๗ เปอร์เซ็นต์   

๓) ผงถ่านคาร์บอน ๙ เปอร์เซ็นต์   

๔) ส่วนผสมอื่นๆ ๑๖ เปอร์เซ็นต์ 
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โดยหากได้รับสัญญาณจุดติดไฟจากแผงควบคุมจะทําให้อนุภาคสารดับเพลิงชนิดแข็ง (Solid 

Aerosol Compound) เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม้ภายในถังบรรจุสารดับเพลิง (Combustible Chamber)  

ดังสมการที่ ๑  

 
 

KNO3(s) + CnHmNpOq + C(s) =       KHCO3 + K2CO3 + CO2 (g) + N2 (g) + H2O (g)     (๑) 

 

 

ภายในถังบรรจุสารดับเพลิงแอโรซอลจะมีสารเคมีช่วยลดความร้อนของสารแอโรซอลก่อนปล่อย

ออกไปจากถัง หรือเรียกว่า Chemical Coolant มีหน้าท่ีในการดูดซับความร้อนโดยการเกิดปฏิกิริยาดูดความร้อน 

(Endothermic Reaction) และสารแอโรซอลที่ถูกฉีดออกมามีลักษณะการกระจายตัวอย่างเป็นระเบียบ 

(Uniform Distribution) ดังน้ัน ระบบดับเพลิงแอโรซอลจึงเป็นระบบที่ตัดองค์ประกอบของการเกิดไฟ คือ การตัด

ความร้อน แต่อย่างไรก็ตามสารแอโรซอลท่ีถูกปล่อยออกมาจะทําให้ปริมาณก๊าซออกซิเจนในอากาศลดลง เน่ืองจาก 

การแทนที่ของ ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้ดังสมการข้างต้น ซึ่ง

จากค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมี (Threshold Limit Value: TLV)2 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย

ตลอดเวลาการทํางาน (TLV – TWA)3 เท่ากับ ๕,๐๐๐ ppm และค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีสําหรับการ

สัมผัสในระยะสั้นๆ (TLV – STEL)4 เท่ากับ ๓๐,๐๐๐ ppm  (ACGIH, ๒๐๑๕)  ดังน้ันก๊าซไนโตรเจน และก๊าซ

                                                            
2 ค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมี (Threshold Limit Value: TLV) หมายถึง ค่าขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมี 
ในบรรยากาศการทํางานที่ผู้ปฏิบัติงานเกือบทั้งหมดสัมผัสสารเคมีดังกล่าวซํ้าๆ วันแล้ววันเล่าโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย กําหนดข้ึนโดย The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 2015 เพ่ือเป็น
แนวทางหรือข้อแนะนําในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
3 ค่าขีดจํากัดเฉล่ียตลอดเวลาการทํางาน Threshold Limit Value – Time Weighted Average (TLV – TWA) หมายถึง  
ค่าความเข้มข้นเฉล่ียของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้รับในระยะเวลาไม่เกิน ๘ ช่ัวโมงทํางานติดต่อกัน 
ใน ๑ วันเป็นเวลา ๕ วันต่อสัปดาห์ 
4 ค่าขีดจํากัดสําหรับการสัมผัสในระยะส้ันๆ Threshold Limit Value – Shot Term Exposure Limit (TLV – STEL) หมายถึง 
ค่าความเข้มข้นเฉล่ียของสารเคมีในอากาศที่ปลอดภัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานจะได้รับในระยะเวลา ๑๕ นาที/ครั้ง และได้รับซ้ํากัน    
ไม่เกิน ๔ ครั้ง ใน ๑ วัน แต่ละครั้งต้องห่างกันอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง ถึงแม้ว่าปริมาณที่ได้รับรวมทั้งหมดจะไม่เกินค่า TLV – TWA  
ก็ตาม 

คือ สารแอโรซอลทีถู่กปล่อยออกมา
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๙

คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้ อาจทําให้พ้ืนที่ที่มีการร่ัวไหลของสารดับเพลิงแอโรซอลมีสภาพ

เป็น “บรรยากาศอันตราย” 

กลไลในการทํางานของระบบดับเพลิงแอโรซอลสามารถสรุปได้ดังภาพที่ ๒.๔ (ข) และกลไกใน

การดับเพลิงของสารดับเพลิงแอโลซอลดังแสดงในภาพที่ ๒.๔ (ค) 

 

ภาพท่ี ๒.๔ (ข) กลไกการทํางานของระบบดับเพลงิแอโรซอล (ออนไลน์: http://www.nippon.co.th) 

 

 

ภาพที่ ๒.๔ (ค) กลไกการดับเพลิงของสารแอโรซอล (ออนไลน:์ http://www.nippon.co.th) 
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๑๐

“บรรยาอากาศอันตราย” หมายถึง สภาพอากาศที่อาจทําให้ลูกจ้างได้อันตรายจากสภาวะอย่างใด

อย่างหน่ึง ดังน้ี 

- มีออกซิเจนต่ํากว่า ต่ํากว่า ๑๙.๕ หรือมากกว่าร้อยละ ๒๓.๕ โดยปริมาตร 

- มีก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าความเข้มข้นข้ันต่ําของสารเคมี

แต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit) 

- มีฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าความเข้มข้นขั้นต่ํา 

ของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit) 

- มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กําหนดในกฎหมายความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

- สภาวะอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต 

- เป็นพ้ืนที่ที่มีโอกาสวัตถุหล่นทับ ท่วม โอบล้อมบุคคล 

- เป็นพ้ืนที่ท่ีมีลักษณะบีบแคบลง จนทําให้ผู้เข้าไปติดอยู่ภายในพ้ืนที่ที่เป็นบรรยากาศอันตราย

หรือขาดอากาศหายใจ 

- สิ่งที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อสุขภาพ เช่น พ้ืนที่ที่มี

อุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป แหล่งกําเนิดรังสี พ้ืนที่ที่มีวัตถุตกลงมา การตกจากที่สูง การจมนํ้า อันตรายจากอุปกรณ์

เคร่ืองมือกล ไฟฟ้า และสารเคมี ฯลฯ 

๒.๕ จุดเด่นของระบบดับเพลิงแอโรซอล 

 ระบบดับเพลิงแอโรซอลเป็นระบบดับเพลิงที่ไม่ทําลายชั้นบรรยากาศ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะ 

โลกร้อน ไม่นําไฟฟ้า และใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งน้อย 

๒.๖ จุดด้อยและอันตรายเม่ือระบบดับเพลิงแอโรซอลทํางาน 

ระบบดับเพลิงแอโรซอล ควรติดตั้งในพ้ืนที่ที่ไม่มีคนทํางานเพราะหากอนุภาคสารดับเพลิงชนิดแข็ง 

(Solid Aerosol Compound) เกิดปฏิกิริยาเผาไหม้ และปล่อยสารแอโรซอลออกมาในพ้ืนที่ปิดล้อม อาจจะทําให้

คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวขาดอากาศหายใจได้ หรืออาจจะสูดดมอนุภาคของสารโปแตสเซียมคาร์บอเนต (K2CO3) 

เข้าสู่ร่างกายไปยังระบบทางเดินหายใจส่วนปลายได้ รวมท้ังสารดับเพลิงแอโรซอลที่ปล่อยออกมาจะบดบัง

วิสัยทัศน์ในการมองเห็น และเกิดอันตรายจากความร้อนสูงบริเวณหัวฉีดของถังระบบดับเพลิงแอโรซอล 
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๑๑

๒.๗ การเปรียบเทียบด้านสิ่งแวดล้อมของระบบดับเพลิงแอโรซอลกับระบบก๊าซชนิดอ่ืน 

ตามท่ี  ๑  ตาราง เปรียบเทียบด้ านสิ่ งแวดล้อมของระบบดับ เพลิ งแอโรซอลกับระบบก๊าซชนิดอื่ น 

 (ออนไลน์: http://www.safetylifethailand.com) 

ชนิดของ 

สารดับเพลิง 
สูตร % 

ระดับความ

เป็นพิษ 
ODP GWP 

ALT 

(YEARS) 

ความเข้มข้น 

ในการดับเพลิง 
กลไกการ

ดับเพลิง 
% v.v g / m3 

Aerosol 

(ชือ่ทางการค้า 

Pyrogen, FirePro 

เป็นต้น) 

KNO3 

Plasticised Nitrocellulose 

Carbon 

Admixtures 

๖๒.๓ 

๑๒.๗ 

๙ 

๑๖ 

LOW ๐ ๐ ๐ - ๑๐๐ Chemical

Halon 1301 CBrF3  LOW ๑๐ ๕๖๐๐ ๖๕ ๕ ๓๓๐ Chemical 

FM-200 CF3CHFCF3  LOW ๐ ๒๙๐๐ ๓๖.๕ ๗ ๕๓๐ Physical

NAF S III CHCL2CF3 

CHCLF2 

CHCLFCF3 

 LOW ๐.๐๓๖ ๑๔๕๐ ๑๒ ๑๑.๙ ๕๓๐ Physical

FE-13 CHF3  LOW ๐ ๑๑๗๐๐ ๒๖๔ ๑๖-๑๘ ๔๗๐ Physical

FE-25 CHF2CF3  LOW ๐ ๒๘๐๐ ๓๒.๖ ๑๐.๙ ๕๘๐ Physical

Argonite N2 

Ar 

 LOW ๐ ๐ ๐ ๓๓.๖ ๖๐๐ Physical 

Argotec Ar  LOW ๐ ๐ ๐ ๓๘ ๕๐๐ Physical 

Inergen N2

Ar 

CO2 

 LOW ๐ ๐ ๐ ๓๗.๕ ๕๐๐ Physical

Carbon dioxide CO2  HIGH ๐ - - ๕๐ ๙๐๐ Physical

Water H2O  NIL ๐ ๐ ๐ - - Physical

Chemical powders  LOW ๐ ๐ ๐ - ๑๔๐๐-๑๘๐๐ Chemical or 

Physical 

ODP: Ozone Depleting Potential (ค่าการทําลายชั้นโอโซน)  

GWP: Global Warming Potential (ค่าการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน) 

ALT: Atmospheric Life Time (ระยะเวลาหลังจากปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศก่อนการสลายตัว) 
 

๓. มาตรการด้านความปลอดภัยในการทํางาน 

เ พ่ือ คุ้มครองลูกจ้างให้ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและปฏิบัติ ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างปฏิบัติงาน

ภายในบริเวณที่ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ต้องดําเนินการด้านความปลอดภัยให้ครอบคลุม ๓ ข้ันตอนปฏิบัติงานหลัก 

ดังน้ี 
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๑๒

๑) ก่อนการปฏิบัติงาน  

 ต้องชี้แจงให้ลูกจ้างทราบรายละเอียดของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ การทํางานของระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงเตือนภัยของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ข้อควรระมัดระวัง 

ในการปฏิบัติงาน การตัดแยกระบบ การสื่อสารระหว่างการปฏิบัติงาน อุปกรณ์คุ้มครอง 

ความปลอดภัยส่วนบุคคล เป็นต้น  

 ใช้ระบบใบอนุญาตในการทํางาน เพ่ืออนุญาตให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการตัดระบบตรวจจับต่างๆ เช่น ความร้อน ควัน เป็นต้น การส่ือสาร

ระหว่างทีมปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ของอาคาร เป็นต้น  

๒) ระหว่างการปฏิบัติงาน  

 ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน เพ่ือประสานงานกับเจ้าของพ้ืนที่หรืออาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

 ควบคุมให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัย  

 ควบคุมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  

 จัดให้มีระบบการส่ือสารระหว่างผู้ควบคุมและผู้ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

๓) การช่วยเหลือและระงับเหตุฉุกเฉิน  

 จัดให้มีแผนฉุกเฉินและอุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับการอพยพที่เหมาะสม 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงสํารอง 

 จัดเตรียมรถฉุกเฉินเพ่ือนําผู้ประสบเหตุไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 
 

๔. ตัวอย่างข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ในการติดต้ังและใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

๔.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้าทํางาน มาตรการความปลอดภัยที่จําเป็นสําหรับการเข้าทํางานเก่ียวกับการ

ติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ นายจ้างและผู้ปฏิบัติงานต้องประเมินความเสี่ยงและอันตรายตามพ้ืนที่การ

ปฏิบัติงาน โดยให้ยึดข้อกําหนดข้ันต่ําดังต่อไปนี้ 

๔.๑.๑ การเตรียมการของผู้ขอใบอนุญาต 

๑) ใบอนุญาตการทํางาน 

ปฏิบัติตามระบบการขอใบอนุญาตทํางานสําหรับการเข้าทํางานเกี่ยวกับการติดตั้ง

และใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
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๑๓

๒) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 

จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสมกับงาน

เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ อุปกรณ์ปกป้องการได้ยิน 

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการร่ัวไหลของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น 

SCBA หรือ Self Contained Breathing Apparatus หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า BA ที่มีลักษณะเป็นถังอากาศ

สะพายหลังพร้อมสายส่งอากาศและหน้ากากเต็มหน้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับงานกู้ภัย งานผจญเพลิง และงานอื่นๆ 

ในบริเวณที่มีอากาศไม่เพียงพอหรือเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ0 

๓) งานท่ีมีความเส่ียงทําให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟขณะปฏิบัติงาน เช่น งานตัด

และเชื่อมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า หรือเชื่อมแก๊สและงานท่ีต้องใช้เคร่ืองเจียรนัย (Hot Work) 

งานที่มีความเสี่ยงข้างต้นต้องได้รับอนุญาตโดยใช้ใบขออนุญาตทํางานที่ทําให้เกิด

ความร้อนหรือประกายไฟ (Hot work permits) และจะต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังสําหรับงานที่ทําให้เกิดความ

ร้อนหรือประกายไฟ 

๔) การสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา หรือผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่การติดตั้งและใช้ระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ 

ผู้ขออนุญาตต้องอบรมให้ความรู้เก่ียวกับข้อกําหนดและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย

ในการทํางานและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา หรือผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่จะต้องผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับการติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน  

ข้อควรระวัง การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล วิธีการป้องกันและช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

การใช้งานอุปกรณ์ฉุกเฉินและเส้นทางอพยพ รวมถึงข้อกําหนดด้านความปลอดภัยที่ระบุในคู่มือและมาตรฐาน 

ว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางาน หรือให้ความรู้ผ่านทางกิจกรรม Safety talk ก่อนเริ่มงานปฏิบัติงานทุกคร้ัง 

๔.๑.๒ การเตรียมการของผู้อนุญาต 

๑) การตัดแยกระบบ และการตัดแยกอุปกรณ์ออกจากระบบ 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จะต้องตัดแยกระบบ

ที่เป็นอันตรายจากระบบดับเพลิงอัตโนมัติเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของสารดับเพลิง (เตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือไว้

ให้เพียงพอในพ้ืนที่การทํางาน) หรือตัดแยกแหล่งพลังงานที่มีความเป็นอันตราย หรือโดยวิธีอื่นๆ ที่ได้รับการรับรอง
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แล้วว่าปลอดภัย ซึ่งการตัดแยกน้ันต้องสามารถป้องกันการเช่ือมต่อระบบหรือพ้ืนท่ีการทํางานแบบม่ันใจได้ตาม

มาตรฐานข้ันตอนการตัดแยกแหล่งพลังงานท่ีมีความเป็นอันตรายเพ่ือปฏิบัติงาน (LOTO Procedure)  

๒) การเตรียมพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

- ทางเข้าและทางออก (Entrance and Exit) จะต้องจัดให้มีทางเข้า และทางออก

ของคนให้เพียงพอไม่คับแคบหรือมีสิ่งกีดขวาง รวมทั้งพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสมด้วย ซึ่งหากมีสิ่งติดตั้งที่ไม่จําเป็น

หรือมากเกินไปควรนําออกจากพื้นที่การปฏิบัติงาน  

- การตรวจวัดออกซิเจน ความเข้มข้นของสารไวไฟหรือสารพิษในพื้นที่ท่ีมีการ

ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจวัดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ (Air line BA/SCBA) ตลอดเวลาขณะที่ทําการตรวจวัด 

๓) การอนุญาตให้เข้าทํางาน 

- การเข้าทํางานในพ้ืนที่ที่มีการติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ จะต้อง

ปราศจากอันตราย ความเสี่ยง หรือสิ่งท่ีเป็นตัวกระตุ้นการทํางานของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ฝุ่นละออง ควัน 

ความร้อน เป็นต้น ดังน้ัน ต้องมีอุปกรณ์ที่มีความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการปฏิบัติงาน  

- ใบอนุญาตการทํางานจะต้องระบุสภาพการณ์ต่างๆ ข้อควรระวัง และข้อปฏิบัติ

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งแผนช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหล

ของระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น SCBA สําหรับผู้เข้าไปแต่ละคน พร้อมถังอากาศสํารอง 

- มีแบตเตอร่ีสํารองไว้ใช้สําหรับแสงสว่าง และป้ายบอกแสดงทางออกฉุกเฉิน 

รวมทั้งระบบการสื่อสาร 

- มีอุปกรณ์และระบบสําหรับการติดต่อสื่อสารถึงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานภายใน

และภายนอก เช่น ผู้เฝ้าระวัง ผู้ควบคุมงาน ทีมช่วยเหลือ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 

๔) แผนการช่วยเหลือ 

แผนการช่วยเหลือในการติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยผู้ขออนุญาต  

ผู้ออกใบอนุญาต และทีมช่วยเหลือ มีหน้าท่ีในการจัดทําแผนการช่วยเหลือ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล

ดังต่อไปนี้ 

- ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่การทํางาน 

- แผนท่ีแสดงเส้นทางออกฉุกเฉิน 

- ความเสี่ยงและอันตรายในพื้นที่การทาํงาน 
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- วิธีการขอความช่วยเหลืออย่างทันที 

- ชนิด ประเภท และการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

- วิธีการในการกู้ภัยและช่วยชีวิตผู้เข้าไปทํางาน 

หากดําเนินการจัดทําแผนช่วยเหลือเสร็จ ให้ผู้ขออนุญาตและทีมช่วยเหลือร่วมกัน

สื่อสารข้ันตอนและมาตรการในแผนช่วยเหลือให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา หรือผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่การติดตั้งและใช้

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และต้องลงนามรับทราบในเอกสารแผนการช่วยเหลือที่กําหนด 

๕) การเปลี่ยนแปลงไปจากขั้นตอนการทํางาน 

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ันตอนการทํางานเก่ียวกับการติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ จะต้องมีการบันทึกและผ่านการพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งจะต้องประเมินและวิเคราะห์อันตราย 

อย่างละเอียด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผ่านการพิจารณาด้านความปลอดภัยและกําหนดมาตรการควบคุมในการขอ

อนุญาตทํางานในพ้ืนที่การทํางานเก่ียวกับการติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิง 

๔.๒ ระบบการอนญุาตให้ปฏิบัติงาน 

ข้อกําหนดในการขออนญุาตเข้าทํางาน 

๔.๒.๑ ใบอนุญาตการทํางานในการติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติมีอายุการทํางานต่อ ๑ กะ 

หากต้องการต่อใบอนุญาตการทํางานต้องเริ่มดําเนินการข้ันตอนการขอและการออกใบอนุญาตการทํางาน รวมทั้ง

ต้องทําการทบทวนสภาพและมาตรการต่างๆ ตามที่กําหนดในใบอนุญาตอีกคร้ัง 

๔.๒.๒ ควบคุมมาตรการความปลอดภัยตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตามเอกสาร  

Work Instruction, WI และติดเอกสารไว้ในพ้ืนที่การปฏิบัติงาน ขณะมีการปฏิบัติงาน 

๔.๒.๓ ใบอนุญาตการทํางานจะถูกระงับหรือถูกยกเลิก หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะใดๆ ที่ส่งผล

ต่อความไม่ปลอดภัยในการทํางานหรือพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังน้ี 

- ในกรณมีีสญัญาณแจ้งเหตุฉกุเฉิน (Emergency Alarm) หรือเกิดสภาวะผดิปกตขิองพ้ืนที่

การทํางาน หากจะกลับเข้าพ้ืนท่ีการทํางาน ผู้ขออนุญาตจะต้องทําการขออนุญาตทํางานใหม่ทุกคร้ัง 

-  เมื่อปฏิบัติงานเก่ียวกับการติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ผู้ขออนุญาตต้องมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องออกจากพ้ืนท่ีทั้งหมด ก่อนจะทําการลงชื่อปิดใบขออนุญาตการ

ทํางาน ผู้ออกใบขออนุญาตจะต้องตรวจสอบพ้ืนที่อีกครั้งว่าไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่แล้ว จึงทําการลงชื่ออนุมัติ

ใบอนุญาตการทํางานได้ รวมทั้งกรณีงานท่ีถูกกระงับหรือยกเลิกก็จะต้องลงชื่ออนุมัติปิดใบขออนุญาตการทํางาน

เช่นกัน และต้องมีการปิดก้ันทางเข้า  
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๔.๓ ขั้นตอนการกอ่นเข้าปฏิบัติงาน 

๔.๓.๑ ผู้ขออนุญาต 

- กรอกใบขออนุญาตการทํางานให้ปฏิบัติงานในพื้นที่การทํางานติดตั้งและใช้ระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ 

- ผู้ขออนุญาตทําการประเมินและวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัยและบ่งชี้อันตราย 

รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกัน 

- นําใบขออนุญาตการทํางานส่งให้วิศวกรหรือผู้ได้ รับมอบหมายเพ่ือดําเนินการ

ตรวจสอบรายละเอียด 

๔.๓.๒ วิศวกรหรือหัวหน้างานของผู้ขออนุญาต 

- ตรวจสอบรายละเอียดใบขออนุญาตการทํางานติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

๑) ลักษณะของงานที่จะต้องปฏิบัติ 

๒) อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตราย 

๓) คําแนะนําเก่ียวกับอันตรายทีอ่าจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน พร้อมข้ันตอน วิธีการ 

อุปกรณ์ในการป้องกันอันตรายอย่างถูกวิธี 

- เมื่อพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดใบขออนุญาตการทํางานติดตั้งและใช้ระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว ให้ลงชื่อพร้อมชี้แจงอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน และแนะนําวิธีป้องกันอันตรายตาม 

ใบขออนุญาตการทํางานให้ผู้ขออนุญาตทํางานไดท้ราบและปฏิบัติต่อไป 

- กรณีที่มีการเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่การทํางานนอกเวลาการทํางานปกติ วันหยุด 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้วิศวกรหรือผู้อนุญาตพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดพร้อมลงชื่อ 

๔.๓.๓ ผู้ขออนุญาต 

เตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจจะ

เกิดข้ึนจากการทํางาน และลงชื่อผู้ขออนุญาตทํางานพร้อมกับย่ืนใบขออนุญาตการทํางานไปยังผู้มีอํานาจในการ

อนุมัติให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่การทํางาน 

๔.๓.๔ ผู้อนุมัติ/ผูอ้นุญาตในการตดิตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอตัโนมัต ิ

ผู้อนุมัติ/ผู้อนุญาตท่ีได้รับมอบหมาย กําหนดมาตรการความปลอดภัยจากรายละเอียด 

การทํางานตามคู่มอืการปฏิบัติงาน เครื่องมือ และมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับสภาพการทํางาน พร้อมลงชือ่



 
คู่มือและมาตรการความปลอดภัยในการติดต้ังและการใชง้านระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร 

งานสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทํางานและความปลอดภัยขององค์กร สํานักความปลอดภัยแรงงาน 
๑๗

อนุมตัิให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่การทํางานทั้งในเวลาทํางานปกติ วันหยุดประสัปดาห ์และวันหยุดนักขตัฤกษ์ 

๔.๓.๕ ผู้ควบคุมพ้ืนที ่

ให้ผู้ควบคุมพ้ืนที่ลงชื่อรับทราบในใบขออนุญาตการทํางานในพ้ืนที่ติดตั้งและใช้ระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ เพ่ือรับทราบการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของผู้ขออนุญาต 

๔.๓.๖ ผู้ขออนุญาต/ผูค้วบคุมงาน 

- ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมงานส่งใบขออนุญาตการทํางานให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่  

และแนบรายชื่อผู้รับเหมาท่ีจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ีการทํางานให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประตูทางเข้าพ้ืนที่

การทํางาน 

- ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมงานพร้อมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานตรวจสอบ 

การเตรียมงานตามมาตรการความปลอดภัยและความพร้อมก่อนเริม่ปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือและอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัย

พร้อมใช้งาน แล้วลงชื่อผู้ขออนุญาตว่าได้มีการตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน 

๔.๓.๗ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

- ตรวจสอบการอนุมัติ โดยพิจารณาจากชื่อผู้อนุมัติในใบขออนุญาตการทํางานว่าเป็น 

ผู้ที่มีอํานาจหรือไม่ 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นําเข้าในพ้ืนที่การทํางานว่าผ่านการตรวจสอบ

และมีความปลอดภัยหรือไม่ 

- ตรวจสอบผู้รับเหมาก่อนเข้าพ้ืนที่การทํางาน จะต้องมีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลและสภาพร่างกายตามที่กําหนดในใบขออนุญาตการทํางาน ก่อนเข้าพ้ืนที่การทํางาน 

๔.๓.๘ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการทํางาน 

- ตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้องทั้งหมดในการขออนุญาตเข้าทํางานในพ้ืนที่ 

- ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่การทํางาน และสภาพความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน รวมท้ัง

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ป้องกันอันตราย ตลอดจนมาตรการความพร้อมในการ

ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งลงชื่อในใบอนุญาตการทํางาน 

๔.๓.๙ ผู้ปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบสภาพการทํางานตามมาตรการความปลอดภัยทีร่ะบุในใบขออนุญาตการทาํงาน 

พร้อมลงชือ่ตามหัวข้อที่มีการตรวจสอบก่อนเร่ิมทํางานโดยผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมพ้ืนที่ 



 
คู่มือและมาตรการความปลอดภัยในการติดต้ังและการใชง้านระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร 

งานสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทํางานและความปลอดภัยขององค์กร สํานักความปลอดภัยแรงงาน 
๑๘

๔.๓.๑๐ ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมงาน 

- ผู้ขออนุญาต/ผู้ควบคุมงานตรวจสอบสภาพการทํางานตามมาตรการความปลอดภัย 

ที่ระบุในใบขออนุญาตการทํางาน พร้อมบันทึกรายละเอียด ระบุเวลา และลงชื่อจากการตรวจสภาพงานโดยผู้

ขออนุญาต 

- กรณีที่งานไมเ่สร็จภายในช่วงเวลาทีข่ออนุญาตให้ตอ่อายุใบขออนุญาตการทํางาน โดยลง

เวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุด 

๔.๔ ขั้นตอนขณะการปฏิบัติงาน 

๔.๔.๑ การตรวจสอบสภาพหน้างานโดยผู้ควบคุมงาน 

ผู้ควบคุมงานตรวจสอบสภาพการทํางานตามมาตรการความปลอดภัยที่ระบุในใบขอ

อนุญาตการทํางาน พร้อมบันทึกรายละเอียด ระบุเวลา และลงชื่อจากการตรวจสภาพงาน 

๔.๔.๒ การควบคุมทางเข้าและทางออก  

ผู้เฝ้าระวังจะต้องคอยสังเกตผู้ปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่การทํางานตลอดเวลา หากไม่สามารถ

สังเกตเห็นไดจ้ะต้องมอีุปกรณ์และระบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพ่ือไมใ่ห้ขาดการตดิตอ่สือ่สารระหว่างผู้เฝา้ระวัง

กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่การทํางาน เช่น วิทยุสื่อสาร และสัญญาณต่างๆ เป็นต้น 

๔.๔.๓ การหยุดทํางานชั่วคราว  

ขณะปฏิบัติงานในพ้ืนที่การทํางานติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเป็นหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมงานและผู้เฝ้าระวังที่จะต้องตรวจสภาพการทํางานโดยรอบว่าอาจมีผลกระทบหรือ

เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่การทํางาน ควรสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ภายในหยุดงานชั่วคราว และออก

จากพ้ืนที่การทํางานทันที และหากเห็นว่ากลับอยู่ในสภาวะปกติก็ต้องทําการตรวจสภาพการทํางานอีกครั้ง  

แล้วจึงค่อยเริ่มทํางานใหม่ 

๔.๔.๔ การควบคุมผู้ไม่เก่ียวข้อง 

ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องเข้าไปในพื้นท่ีการทํางานติดตั้งและใช้งานระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ ขณะท่ีมีการปฏิบัติงานอยู่หรือขณะที่มีการหยุดงานชั่วคราว 

๔.๔.๕ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตฉุุกเฉิน 

การช่วยเหลือผู้ทีหมดสติหรือติดอยู่ภายในพ้ืนที่การทํางานติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิง

อัตโนมัติและเกิดการรั่วไหล จะกระทําโดยมีแผนการช่วยเหลือ และอุปกรณ์ที่จําเป็นที่เตรียมไว้ล่วงหน้า 

ให้เหมาะกับพ้ืนที่การทํางาน รวมทั้งจะต้องมีทีมช่วยเหลือ นอกจากน้ีจะต้องมีการซักซ้อมปฏิบัติตามแผนและ



 
คู่มือและมาตรการความปลอดภัยในการติดต้ังและการใชง้านระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร 

งานสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทํางานและความปลอดภัยขององค์กร สํานักความปลอดภัยแรงงาน 
๑๙

เตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ 

๔.๕ ขั้นตอนหลังการเสร็จสิ้นงาน 

๔.๕.๑ ผู้ขออนุญาต/ผูค้วบคุมงาน 

เมื่อปฏิบัติงานเสร็จหรือต้องการยกเลิกการปฏิบัติงาน ให้ทําความสะอาดพ้ืนที่และระบุ

สาเหตุของปิดใบขออนุญาตการทํางานพร้อมลงชือ่ 

๔.๕.๒ ผู้ขออนุญาตและเจ้าของพ้ืนที่ 

ผู้ขออนุญาตและเจ้าของพ้ืนที่ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของพ้ืนที่การทํางาน 

๔.๕.๓ หัวหน้าผู้ควบคุมพ้ืนที ่

ตรวจรับงานและปิดใบขออนุญาตการทํางานในพ้ืนที่การติดตั้งและใช้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

จากนั้นส่งใบขออนุญาตการทํางานที่ปิดงานแล้วกลับไปยังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานหรือหน่วยงาน

ความปลอดภัยฯ  

 

๕. ตัวอย่างแผนฉุกเฉินในการติดต้ังและใช้งานระบบดับเพลงิอัตโนมัติ 

ก. ข้ันตอนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายในการติดต้ังและใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๕.๑ การเตรียมความพร้อมของระบบการช่วยเหลือ 

๕.๑.๑ การเตรียมความด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

จัดทํารายการอุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งหมดที่มีอยู่ภายในพ้ืนท่ีการทํางานตามแบบฟอร์ม 

ที่กําหนด พร้อมท้ังมีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ หากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือชนิดอุปกรณ์ช่วยเหลือจะต้องมี

การทบทวนเอกสารให้เสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน 

๕.๑.๒ การจัดเก็บและการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

จัดเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือให้สามารถรักษาสภาพความพร้อมและสะดวกต่อกานํามา 

ใช้งาน ซึ่งต้องพิจารณาความเหมาะสม ดังน้ี 

- ภาชนะจัดเก็บต้องมีความแข็งแรง สามารถรองรับแรงกดทับที่อาจทําให้อุปกรณ์ชํารุด 

เสียหายได้ 

- แยกประเภทของอุปกรณ์ให้ชัดเจนในแต่ละภาชนะจัดเก็บ พร้อมทั้งติดป้ายแสดงชื่อ

อุปกรณ์และจํานวนอย่างชัดเจน 



 
คู่มือและมาตรการความปลอดภัยในการติดต้ังและการใชง้านระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร 

งานสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทํางานและความปลอดภัยขององค์กร สํานักความปลอดภัยแรงงาน 
๒๐

- จัดเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจาก ฝุ่นละออง สารเคมี ความร้อน และความชื้น เพ่ือป้องกัน

อุปกรณ์เสียหาย 

การตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในสภาพท่ีพร้อมต่อการใช้

งานอยู่ตลอดเวลา โดยแบ่งการตรวจสอบเป็น ๓ ระยะดังน้ี  

๑) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจําวันก่อนนําไปใช้งาน พิจารณารายการอุปกรณ์ท่ีจะใช้งาน

ตามที่ระบุในแบบฟอร์มที่กําหนด 

๒) ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยเหลือประจําไตรมาส โดยจัดทําแผนการตรวจสอบสภาพ

อุปกรณ์ช่วยเหลือท้ังหมด และดําเนินการตรวจสอบตามความถี่ให้ครบตามท่ีระบุในแบบฟอร์มที่กําหนด 

๓) ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์ตามความถ่ีทุก ๑ ปี จัดทําแผนการตรวจสอบ

อุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งหมด โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีต้องรับแรงกด แรงดึง กรณีไม่สามารถตรวจสอบโดยหน่วยงาน

ภายในได้ ต้องทําการส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบตามความเหมาะสม 

๕.๑.๓ ความพร้อมของทีมช่วยเหลือ 

เตรียมสภาพร่างกายของทีมช่วยเหลือให้มีความพร้อม โดยการทดสอบสภาพร่างกายอย่าง
น้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และต้องผ่านการตรวจร่างกายสําหรับการปฏิบัติงานในการติดตั้งและใช้งานระบบดับเพลิง
อตัโนมัติ 

๕.๑.๔ การประเมินทีมช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

กรณีที่ จําเป็นต้องใช้ทีมช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ต้องผ่านการตรวจสอบ 

และประเมินความรู้ ความสามารถ และสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้งาน 

๕.๑.๕ การจัดทําแผนช่วยเหลือ 

เขียนแผนช่วยเหลือสําหรับงานที่ทําการติดตั้งและใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เพ่ือให้

สามารถช่วยเหลือได้ทันเวลา โดยผู้ขออนุญาต ผู้อนุญาต และทีมช่วยเหลือจะต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเก่ียวกับ

ข้ันตอนการทํางานในการติดตั้งและใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ แล้วจึงร่วมกันจัดทําแผนช่วยเหลือ  

โดยประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี 

๑) สถานที่หรือพ้ืนที่การปฏิบัติงาน 

๒) ลักษณะงานเก่ียวกับข้ันตอนการทํางานในการติดตั้งและใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

๓) รายการอุปกรณ์ช่วยเหลือและจํานวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

๔) จํานวนกําลังพล 

๕) การสื่อสาร 
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๖) สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ (Facility Support) 

๗) การประเมินอันตรายที่อาจเกิดข้ึน 

๘) สถานการณ์จําลองและอุปกรณ์การช่วยเหลือ 

๙) การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

๑๐) เทคนิคและภาพจําลองการเข้าช่วยเหลือ 

๑๑) การปฐมพยาบาล 

๑๒) กําหนดจุดนัดหมาย 

๑๓) สรุปเวลาที่ ใช้ ในการช่วยเหลือออกจากพ้ืนที่ ฉุก เฉิน  จนกระทั่ ง ได้ รับการ 

ปฐมพยาบาล 

๕.๑.๖ การฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ให้ทีมช่วยเหลือ ผู้ควบคุมงาน ผู้ เฝ้าระวัง ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าของพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยในการทํางาน และหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือทํา

การฝึกซ้อมปฏิบัติการช่วยเหลือก่อนการปฏิบัติงานจริง โดยผลการฝึกซ้อมจะต้องดําเนินการตามแผนให้เสร็จ

ภายในระยะเวลา ๔ นาที โดยนับตั้งแต่การแจ้งเหตุ การเข้าช่วยเหลือ การเคลื่อนย้าย จนกระทั่งได้รับการปฐม

พยาบาลและกู้ชีพจนมีสัญญาณชีพ เมื่อทําการฝึกซ้อมตามแผนแล้วให้มีการรับรองผล โดยหัวหน้าทีมช่วยเหลือ  

ผู้ควบคุมงานหัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน และเจ้าของพ้ืนที่ ทั้งน้ีผู้ควบคุมงานจะต้องทําการสื่อสารรายละเอียด 

แผนช่วยเหลือให้ทุกคนได้รับทราบ 

๕.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุมีผู้ประสบอันตรายจากการติดต้ังและใช้งานระบบ

ดับเพลิงอัตโนมัติ 

๕.๒.๑ ผู้เฝ้าระวัง 

- เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบาดเจ็บภายในพ้ืนที่ท่ีมีการติดตั้งและใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

ต้องทําการแจ้งทีมฉุกเฉิน จากนั้นจึงแจ้งผู้ควบคุมงานและเจ้าของพ้ืนที่ โดยแจ้งรายละเอียดดังน้ี 

๑) แจ้งพ้ืนที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 

๒) ลักษณะการประสบเหตุ 

๓) จํานวนผู้ประสบเหตุ 

- ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เช่น ส่งอุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าไปพ้ืนที่เกิดเหตุ ลําเลียง

ผู้บาดเจ็บออกนอกพื้นที่เกิดเหตุ ฯลฯ 
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๕.๒.๒ ทีมช่วยเหลอื 

- แจ้งเหตุไปยังหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องที่เกี่ยวข้องตามท่ีกําหนดไว้ในแผนฉุกเฉิน 

เพ่ือให้ประสานขอความช่วยเหลือจากทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่พยาบาล และหากจําเป็นต้องใช้รถพยาบาลต้องมี

การกําหนดจุดนัดหมาย พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุในทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน 

- ประสานงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน สําหรับการเตรียมเส้นทาง จุดจอด

รถพยาบาลให้เหมาะสม 

- ดําเนินการช่วยเหลือตามแผนช่วยเหลอืหรอืสถานการณ ์

- ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นตามความจําเป็น 

- ส่งผู้ระสบอันตรายไปปฐมพยาบาลและประเมินอาการบาดเจ็บ ณ. ห้องพยาบาลของ

สถานที่ทํางาน หรือส่งไปโรงพยาบาลตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัยสําหรับการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 

- ประเมินสภาพอากาศภายในพื้นที่การทํางาน และยืนยันผลการตรวจวัดสภาพ

บรรยากาศว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยก่อนปฏิบัติการช่วยทุกครั้ง  หากพบว่ามีบรรยากาศอันตรายอยู่ภายในพ้ืนที่

การทํางานต้องมีการเตรียมมาตรการความปลอดภัยสําหรับทีมช่วยเหลือและผู้ประสบเหตุ 
- อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพ 

ความเส่ียงในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
- ประเมิน วางแผน และพิจารณาจํานวนคนของทีมช่วยเหลือเท่าที่เหมาะสมตาม

สถานการณ์ 
- ตรวจสอบช่องทางการสื่อสารระหว่างเข้าช่วยเหลือว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ประเมินอันตรายจากสารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ประสบเหตุ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อโรค

ระหว่างการเข้าช่วยเหลือ 
- เส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง เพ่ือให้มีความสะดวก 

และปลอดภัยขณะทําการช่วยเหลือ 

๕.๒.๓ ผู้ควบคุมงาน 

- สั่งหยุดงานชั่วคราว หลังจากได้รับแจ้งจากผู้เฝ้าระวังว่ามีผู้ประสบเหตุในพ้ืนที่ 

การทํางานติดตั้งและใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
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- สื่อสารไปยังผู้ควบคุมงานในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบหรือกีดขวางการ

ปฏิบัติงานของทีมช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

- กรณีที่จําเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งหัวหน้างานให้พาผู้ปฏิบัติงานไป

ยังจุดท่ีปลอดภัย 

- พิจารณาการปิดทางเข้าออกพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานติดตั้งและใช้งานระบบดับเพลิง

อัตโนมัติพร้อมทั้งติดป้ายเตือนให้ชัดเจน กรณีพบว่าพ้ืนที่การปฏิบัติงานมีความเส่ียงต่อการเกิดอันตราย 

ให้พิจารณาปิดใบอนุญาตการปฏิบัติงาน  

๕.๒.๔ เจ้าของพ้ืนที่/เจ้าของอุปกรณ์ 

- แจ้งผู้อนุญาตถึงเหตุการณ์ที่ เ กิด ข้ึนพร้อมทั้งปิดก้ันพ้ืนที่ เ พ่ือป้องกันผู้ ท่ี ไม่มี 

ส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพ้ืนที่การทํางาน 

- ตรวจสอบพื้นที่การทํางานเพื่อค้นหาแหล่งอันตรายท่ีมีอยู่ หากพบแหล่งอันตรายหรือ

ความเสี่ยงให้ดําเนินการแก้ไขโดยการตัดแยกระบบแหล่งอันตราย พร้อมตรวจวัดบรรยากาศโดยรอบพ้ืนที่ 

การทํางาน 

๕.๓ การขออนุญาตเข้าทํางานพื้นที่ที่ทําการติดต้ังและใช้งานระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายหลังจาก

เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ผู้ขออนุญาตต้องมีการกําหนดและทบทวนมาตรการความปลอดภัยตามระบบการขออนุญาตเข้า

ทํางานในพ้ืนที่การทํางานทุกครั้ง 
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