บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
บทนํา
การทํางานที่เกี่ยวกับไฟฟาเปนงานที่เสี่ยงตออันตราย ผูที่ทํางานที่เกี่ยวของจึงตองตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของตนเอง ผูรวมงาน ผูคนที่มิไดเกี่ยวของ และอุปกรณตางๆ ที่อยูในที่นั้นหรือ
ใกลเคียง ตองรูขีดความสามารถของตนเอง และทีมงาน มีกฎระเบียบที่เครงครัด สําหรับผูที่เขา
ปฏิบัติงาน ผูที่ควบคุมงาน และผูทําหนาที่รับผิดชอบดูแลสถานีตองปฏิบัติ

การเสี่ยงตออันตราย
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในการทํางานกับไฟฟา เกิดไดจากหลายปจจัย เชน
อุปกรณ
- การระเบิดของอุปกรณเนื่องจากฉนวนบกพรอง หรือผูปฏิบัติงานทํา ซึ่งจะมีความรอน
และเศษอุปกรณที่กระจายออกมา
- มีความรอนที่เกิดจากการใชงาน หรือจากการระเบิด
- มีแรงดันไฟฟาในระดับที่เปนอันตราย
- มีแรงดันของกาซที่สูงจนอาจเปนอันตราย
- มีสารพิษเจือปน หรือเปนสวนประกอบ
ผูปฏิบัติงาน
- ขาดความรู
- ขาดความรอบครอบ ทํางานโดยวิธีเสี่ยง
- ตองสัมผัสโดยตรงกับอุปกรณที่มีไฟ
- ตองสัมผัสโดยออมกับอุปกรณที่มีไฟ
- สัมผัสโดยบังเอิญกับอุปกรณที่มีไฟ
- สภาพรางกายและจิตใจไมเหมาะสมกับการทํางาน รวมถึงเสื้อผาที่สวมใสไมเหมาะสม
- ไมสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล
- ใชเครื่องมือผิดประเภท ไมเหมาะกับลักษณะงาน
- ประมาท
วิธีการทํางาน
- ไมมีการวางแผนงาน โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงตออันตรายสูง
- ไมมีขั้นตอนการทํางานที่เหมาะสม
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-

ไมมีการมอบหมายหนาที่ที่ชัดเจน
ทํางานขามขั้นตอน
ไมมีผูสังเกตการณคอยดู และเตือนผูปฏิบัติงานในงานที่อยูในจุดเสี่ยง
ใชอุปกรณเครื่องมือที่มีขนาดใหญในการยก ถอด เปนตน
ปรับปรุงอุปกรณแตไมไดแกไข Drawing หรือ คูมือของอุปกรณ

สถานที่
- คับแคบ
- อุณหภูมิ หรือสภาพอากาศไมเหมาะสม
- จุดทํางานอยูใกลอุปกรณอื่นที่มีไฟ
เวลาทํางาน
- ถูกจํากัดเวลาทํางาน (เวลาขอดับไฟ) ทําใหทํางานเรงรีบมีโอกาสผิดพลาด

การปองกันที่สามารถทําได

การปองกันที่ไมใหคนเกิดอันตราย

หรือลดความรุนแรงลง

สามารถทําได
การออกแบบ ไดแก
ผูผลิตอุปกรณ ตองออกแบบผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใชงานและ
ผลที่เกิดขณะอุปกรณเสียหาย ทดสอบเพื่อยืนยันการออกแบบ
ผูออกแบบเพื่อการใชงาน ตองคํานึงถึงสถานที่ที่นําอุปกรณไปติดตั้งใหเหมาะสมทั้งการใช
และ ขณะบํารุงรักษา จัดใหมีความปลอดภัย เชน
- จัดใหมี safety switch และ emergency stop switch
- การใสอุปกรณที่อาจกอใหเกิดการระเบิดรุนแรงไวใน enclosure ที่ปองกันไมใหสิ่งที่
เสียหายจาก flashover และ ระเบิดกระจายออกมาโดนคน และอุปกรณอื่นๆ
- การใชอุปกรณที่ผานการทดสอบ เชน arcing test และ/หรือ มีอุปกรณปองกันเพื่อไม
ใหอุปกรณระเบิดในขณะเกิดความเสียหาย เชน relief device, bursting plate
- การใชอุปกรณตัดตอที่ทํางานดวยความเร็วสูงในการตัดวงจรที่กําลัง เกิดสิ่งผิดปกติ
- การตอลงดิน
- จัดใหมีเครื่องหมายเตือนภัยติด ณ จุดที่อันตราย
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การปฏิบัติงาน การติดตั้ง หรือ การบํารุงรักษา
- เลือกผูควบคุมงาน และผูทํางาน ที่มีความเขาใจในงานที่ทําและตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัย
- มีการแจงจํานวน ชื่อ ของผูที่เขาทํางานแกผูเปนเจาของสถานที่ที่เขาทํางาน และตอง
ไดรับอนุญาตกอนเขาทํางานทุกครั้ง
- จัดใหมีอุปกรณปองกันสวนบุคคลและใหผูปฎิบัติงานที่เขาทํางานในจุดเสี่ยงสวมใส
หรือใชทุกครั้ง
- ทบทวนการทํางานกอนลงมือทํางานทุกครั้ง
- มีเครื่องมือที่เหมาะสมใชงาน ดูแลบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ และตรวจสภาพกอนนํา
ไปใชงานทุกครั้ง
- บางครั้งอาจทํางานในขณะที่อุปกรณใกลๆ มีไฟตออยู ตองพิจารณาวาจําเปนตองตัด
ไฟออก หรือดับไฟกอน
- มีการกําหนดเขตเฉพาะที่ทํางานโดยใชเชือกหรือเครื่องกั้นเพื่อกันผูไมเกี่ยวของ หรือ
แสดงใหผูทํางานทราบถึงเขตที่กําลังติดตั้งหรือบํารุงรักษาอุปกรณ
- เมื่อเกิดอุบัติเหตุตองมีการทํารายงาน และวิเคราะหหาสาเหตุ พรอมปรับปรุงการ
ทํางานและจัดทํามาตราฐานการทํางานเพื่อปองกันมิใหเกิดขึ้นอีก
- จัดใหมีเครื่องดับเพลิงวางในที่เหมาะสม และทดสอบตามระยะเวลากําหนด
- จัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนที่เหมาะสม และเพียงพอ
- มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความชํานาญในการทํางาน ตลอดจนใหความรู
เรื่องการปฐมพยาบาล และชวยชีวิต และกําหนดใหมีการทบทวนการปฏิบัติเปนระยะๆ

กฎระเบียบ และคูมือการทํางานเพื่อความปลอดภัย
แตละองคกร หรือบริษัท ตองมี กฎระเบียบในการขอเขาทํางาน และ คูมือการปฏิบัติงาน
เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน และมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ หากมีงานที่หลากหลายไม
เหมือนกันจําเปนตองจัดใหมีกฎระเบียบ และวิธีการทํางานแตละชนิดงาน เพื่อใหเกิดความชัดเจน
ในสิ่งที่ตองระวังในขณะทํางาน
ตัวอยางที่จัดใหไวทายบทนี้เปนพียงสวนหนึ่งที่หนวยงานตางๆ จัดทําไวใชงาน โดยรวบรวม
จากกฎระเบียบ และประสบการณการทํางาน และขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต
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ตัวอยาง กฎระเบียบเฉพาะงานเพื่อความปลอดภัย
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟาแรงสูง เชน Circuit breaker / Power transformer
1. แจงใหผูควบคุมสถานที่ทราบวาจะขอเขาไปทํางานอะไร โดยกรอกรายละเอียดในใบขออนุญาต
เขาทํางาน
2. ใชอุปกรณปองกันสวนบุคคลตามลักษณะงาน
3. หัวหนางานเตรียมเอกสารเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะงานนั้นๆ ทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มจน
เสร็จงาน รวมถึงการศึกษาคูมือของอุปกรณที่จะทํางานและแบบทางไฟฟาใหครบถวน
4. หัวหนางานตรวจสอบ switching order วาถูกตองและเพียงพอตอความปลอดภัยในการ
ทํางานหรือไม และทําความเขาใจกับทีมงานใหชัดเจนวา ใครจะตองทําอะไร พรอมย้ําเรื่อง
ความปลอดภัย และขอพึงระวัง
5. ติดตามการทํา switching และแขวน tag ของ operator ใหตรงกับอุปกรณที่จะ release
6. ตองไดรับการอนุญาตจากผูควบคุมสถานีกอน จึงเขาทํางานได
7. แขวนปาย tag ของผูบํารุงรักษาที่อุปกรณควบคุม ในอาคารควบคุมและที่ตัวอุปกรณ และจัด
แนวลอมรอบโดยใชเชือก – ธง บริเวณที่ไดรับการ release เพื่อใหทราบวากําลังบํารุงรักษา
อุปกรณ
8. ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณถูกแยกออกจากระบบแลว เชน line lamp ดับ หรือ ใบมีดหัว-ทาย
9. เมื่ออุปกรณถูกเปดวงจรแลวใหจับ ground ทั้ง สามเฟส ทั้งสองดานของอุปกรณใหแนน และ
หามปลดออกจนกวาจะปฏิบัติงานเสร็จแลว
10. บางกรณีอาจตองปลดสวนที่จะมีไฟยอนกลับออกดวยเพื่อใหมั่นใจวาอุปกรณไดถูกแยกออก
จากสวนอื่นๆ ในสถานีแลว
11. ตั้ง selector switch ‘remote-local’ ไวที่ตําแหนง ‘local’
12. ในขณะทํางานหากไมจําเปนตองใช AC หรือ DC supply source ให OFF และ แขวนปาย tag
พรอมลงรายการในแบบฟอรมการแขวน-ปลด tag
13. AC source ที่ใชเพื่อการปฏิบัติงานชั่วคราว (เชน เพื่อ test, เพื่อใชสวานเจาะ) ใหผาน
breaker ที่มี earth leakage current detector
14. ตรวจสอบ trip contact ของอุปกรณวาอาจสงสัญญาณไปที่ trip circuit ไดหรือไม อาจตองตั้ง
cut-off switch ไปที่ตําแหนง OFF และ แขวนปาย tag พรอมลงรายการในแบบฟอรมการ
แขวน-ปลด tag
15. ลงมือปฏิบัติงานตามคูมือ มาตราฐานการทํางานของงานที่จะทําแตละประเภทอยางครบถวน
และไมขามขั้นตอน
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16. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแลว ใหเปลี่ยนตําแหนงของ switch ตางๆ กลับที่เดิม และปลดปาย tag ทุก
ชิ้นที่แขวน พรอมลงรายการในแบบฟอรมการแขวน-ปลด tag และตรวจสอบวาปายทั้งหมดถูก
ปลดออกแลว
17. ปลด ground ออกทุกจุด
18. ตรวจสอบอุปกรณอีกครั้งเพื่อใหแนใจ และ ปลดเชือกธงออก
19. แจงผูควบคุมสถานีวาปฏิบัติงานแลวเสร็จ
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ตัวอยาง แบบฟอรมขอเขาปฏิบัติงาน
สถานี…………………………
กอนเขาปฏิบัติงาน

เลขที่……../……….

1. หนวยงาน…………………………
วันที่…..…/…..…../………
งานเลขที่และ/หรือเลขที่สัญญา………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
งานที่ปฏิบัติ…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
ขอเริ่มทํางานวันที่……/……./……. เวลา……………..
ถึงวันที่……/……./……. เวลา………………
ผูรับผิดชอบ……………………… ตําแหนง…………………
(…………………………………..)วันที่……/……../……
2. ผูควบคุมความปลอดภัย
 อนุญาตใหดําเนินการได
 ยังไมอนุญาตเนื่องจาก…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………….
ผูรับผิดชอบ……………………… ตําแหนง…………………
(…………………………………..)วันที่……/……../……

หลังปฏิบัติงานแลวเสร็จ
3. หนวยงานที่เขาปฏิบัติงาน
 ปฏิบัติงานแลวเสร็จวันที่……./.………/……..
เวลา……………………
 งานยังไมแลวเสร็จเนื่องจาก……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ผูรับผิดชอบ……………………… ตําแหนง…………………
(…………………………………..)วันที่……/……../……
4. ผูควบคุมความปลอดภัย (ไดตรวจสอบแลว)
 อุปกรณพรอมที่จะใชงานตอไป
 อุปกรณยังไมพรอมที่จะใชงานตอเนื่องจาก……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
ผูรับผิดชอบ……………………… ตําแหนง…………………
(…………………………………..)วันที่……/……../……
อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………..
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ตัวอยางขอแนะนําเพื่อการทํางานใหเกิดความปลอดภัย
Safety Rules โดยตรวจสอบตามขั้นตอนของแตละอุปกรณและสวนเกี่ยวของ ดังนี้
1. เครื่องจักรทุนแรง รถบรรทุก
 ตรวจสภาพรถ และอุปกรณกอนการปฏิบัติงาน
 สํารวจเสนทางกอนเขา switchyard
 เคเบิลใตดิน
 trench
 clearance
 ปูแผนเหล็กจุดที่รับน้ําหนักไมได
 อธิบายขอบเขตขั้นตอนใหผูควบคุมเครื่องจักรทราบ
 มีผูควบคุมความปลอดภัยขณะใชเครื่องจักร
2. หมอแปลง
 หามปลด ground ขณะหมอแปลงยังมีไฟ
 ในกรณีที่ตองขึ้นไปทํางานที่บนตัวหมอแปลง เมื่อปลดหมอแปลงออกจากระบบแลวใหจับ ground ทั้ง สาม
เฟสทุกระดับแรงดัน
 ศึกษา tripping scheme กอนทดสอบ self protection
 ไม trip อุปกรณขางเคียงที่จายไฟอยู
 breaker ที่ถูก trip ตองไมอยูในตําแหนง local control
 ระวัง human error จากการทําการทดลอง local annunciator
 ถาจําเปนตองเขาตรวจสอบภายในหมอแปลง ตองมั่นใจภายในหมอแปลงตองมีอากาศ ออกซิเจนไมนอย
กวา 28% เพื่อการหายใจของผูปฏิบัติงานที่เขาไปปฏิบัติงานภายในหมอแปลง
3. Metering structure
 ปลดสวนที่จะมีไฟยอนกลับ เชน ใบมีดตัดตอนที่เชื่อมโยงกับ
 ลูกคา
 busbar ของ capacitor bank
 station service
 power cable
 จับ ground จุดทํางานสามเฟสทั้งสองดาน
4. Circuit breaker
 ground สามเฟส ทั้งสองดาน
 ปลด AC และ DC supply
 release spring, hydraulic pressure และปดวาลวลม
บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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‘off’ pole disagreement function
เปลี่ยนตําแหนง selector switch มาที่ตําแหนง ‘local control’
การทํางานกับ oil circuit breaker ตองระวังลื่นเนื่องจากน้ํามัน

5. Capacitor bank
 รอประมาณ 5 นาทีเพื่อ discharge trap charge ที่คางอยูที่ capacitor
 เวลา discharge ตองตอทั้งสามเฟสเขาหากัน
 จับ ground ดาน line ทั้งสามเฟส
6. Line trap , CT , CVT , PT
 ระวังขณะที่ปลดสายที่ตอเขา line ออกจากอุปกรณ สาย ground ตองจับอยูดาน line เสมอ และสาย
ground อีกหนึ่งเสนก็ตองจับอีกดานของอุปกรณที่ถูกแยกออก (อยาใหสาย ground ทั้งสองเสนหลุดขณะ
ทํางาน)
 ขณะที่ปลดสาย secondary ของ CT CVT PT ออกตอง mark สายไวเสมอเพื่อไมใหผิดพลาดตอนตอกลับ
 จับ ground ทั้งสองดาน
7. Battery
 ระวังไมให battery หลุดจาก DC supply และ charger
 ใช mobile battery ขนานกอนปลด battery เดิมออก
 ระวังการเกิดประกายไฟในหอง battery
8. Control and Protective relay board
 ขอปลดอุปกรณออกจากระบบกอนเขาทํางานทุกครั้ง
 กรณีที่ไมสามารถปลดอุปกรณได แตจําเปนตองทํางาน ใหปรึกษาผูรับผิดชอบ
 ปองกัน human error จากการทดสอบการทํางาน
 ศึกษา scheme อยางละเอียด
 ให off relay ในกรณีที่มี breaker failure scheme
 ถาจําเปนตองถอด control wire ให mark สายทุกครั้ง
 การเจาะ board ตองระวังแรงสั่นจากเครื่องมือ อาจทําใหเกิด trip ได ใหขอ off relay หรือปลดออกจาก
ระบบ
9. การทดสอบทางไฟฟา
 การทํา AC-DC high pot. ตอง ground อุปกรณขางเคียง
 การทดสอบ breaker ที่มี BCT ใหระวัง bus differential relay ทํางาน
 การทดสอบ high voltage ที่มี CT, PT ตอรวมอยู ให short secondary ของ CT และ ground ที่
secondary ของ PT
บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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ตัวอยางแบบฟอรม Tick-sheet เพื่อ ทํางานใหเกิดความปลอดภัย
แบบฟอรมการปฏิบัติงานบํารุงรักษาอุปกรณ Relay และ Fault recording system
ศึกษาคูมือ และดูแบบกอนปฏิบัติงาน เพื่อลดขอผิดพลาด
ชื่อผูควบคุม................................
สถานีไฟฟาแรงสูง.........................
กลุม/แผนก..............................…
งาน..........................................…
วันที่......................................…..
ผูปฏิบัติงานในกลุม........................
ศึกษาแบบฟอรมและปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยทําเครื่องหมาย x ในชอง
ขั้นตอนการบํารุงรักษาอุปกรณดวยความปลอดภัย




















มี Safety Inspector ประจํากลุมชื่อ...............................................
ผูปฏิบัติงานทุกคนใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลครบถวนตามลักษณะงาน
ผูปฏิบัติงานทุกคนควรหลีกเลี่ยงการใชวิทยุรับ-สงที่บริเวณ Relay Board หาก
จําเปนตองใชควรอยูหางจาก Relay Board ไมนอยกวา 3 เมตร
เขียนแบบฟอรมขอเขาทํางานให Operator รับทราบ
มีแบบทางไฟฟาของสถานีไฟฟานั้น ๆ ครบถวน
มีคูมือของอุปกรณที่จะบํารุงรักษาครบถวน
ตรวจสอบ Relay Tester อยูในสภาพพรอมใช โดยใชแบบฟอรม Pre-Use
ตรวจสอบ Test Plug และสายสําหรับ Link ดวย Meter ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
ตรวจสอบ Service Setting ของ Relay และ Fault Recorder ที่จะ Test ตรงตามประวัติเดิม
ศึกษาคูมือและดูแบบทางไฟฟาของอุปกรณที่จะบํารุงรักษาทั้ง CT, PT, DC และ Tripping Circuit
อธิบายและเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในกลุม
กรณีรีเลยติดตอดวย Computer ใหทําการปลด Trip กอนจึงดําเนินการปฏิบัติงาน หลังเสร็จ
ตรวจสอบ Setting, Contact Trip ปกติจึงนําเขาใชงาน
ในกรณีที่ Test Relay ในสถานีที่มี FRS ยี่หอ Hathaway ติดตั้งอยูใหสังเกตดูหลอด Data in memory สีเขียว
บนหนาปทมของทุก Unit วามี Unit ใดติดสวางอยูหรือไม ถาไมมีหลอดดังกลาวติดสวางใหทําการ Test
Relay ได แตถามี Unit ใด Unit หนึ่งมีหลอด Data in memory ติดสวางอยูใหโทรถามผูรับผิดชอบ วามี
Data ที่สําคัญคางอยูหรือไมแลวทําตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
แตถามีขอมูลสําคัญคางอยูแลว Remote จากสวนกลางไมได ใหทําการปลดสายที่จะไป start FRS จาก
Relay ที่จะทําการ Test ออกกอน ในขณะที่ทําการ test relay อยูถามีเหตุการณ trip ใน สถานีที่ทํางานหรือ
สถานีใกลเคียงใหหยุด test relay กอนแลวโทรถามแผนกที่รับผิดชอบ วาตองการขอมูลของเหตุการณ TRIP
จาก FRS ที่ สถานีที่กําลังทํางานอยู
หรือไม ถาไมมีขอมูลสําคัญที่ตองการก็ทําการ test relay ตอใหเสร็จ
หลังจาก test relay เสร็จและนําเขาใชงานเรียบรอยแลวใหทําการ clear memory ตามขั้นตอนการ clear
memory ของ FRS
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กรณีที่ 1 ใช MOBILE DISTANCE RELAY






















ตรวจสอบ Mobile Relay พรอมคา Setting และเครื่องมือทดสอบตางๆ (Relay Testers)
ถูกตองมีสภาพพรอมใชงาน ตามแบบฟอรม Pre-Use
ตรวจดู Test Plug ของ Mobile Relay วาสายที่ตอใชงานทุกชุดถูกตองทั้ง AC และ DC
Test Plugs และนํา Mobile เขาใชงานที่ FT Test Switch
“OFF” Cut off Switch ของ Breaker Failure Relay (BF/CO) ของ Bay หรือ Scheme และแขวน
Tag
“OFF” Cut off Switch ของ Carrier (85CO) และ Direct Transfer Trip (DTT-CO) หัวทายสายสง ในกรณีที่
มีติดตั้งใชงานพรอมแขวน Tag
“OFF” Cut Off Switch ของ Recloser (79CO) พรอมแขวน Tag
ปลดขา Trip, ขา CT, ขา PT ที่ Built-in Test Switch ตามลําดับ และ Block Trip Contact อื่นๆ ของ
Main Relay ที่จะ Test ซึ่งไมไดผาน Test Switch ชุดนี้โดยดูแบบกอนและจึงทําการ Test
การทําความสะอาด Contact ของ Relay ดวยน้ํายา ให Off DC Supply ชุดที่เกี่ยวของกอน
หลัง Test เสร็จ ตรวจสอบ Service Setting และ Switch ตางๆ ของ Main Relay ที่ใชงานตองอยูในตําแหนง
ที่ถูกตอง
Off Relay Tester แลวจึงถอด Test Plug ออกจากตัว Main Relay
ถอด Mobile Relay ออกตามขั้นตอน โดยถอด DC Test Plug (Contact) กอน AC Test Plug (CT, PT)
นําขา FT. Test Switch เขาใชงานตามขั้นตอน คือ ขา PT กอนขา CT กอนขาTrip ตามลําดับ
ตรวจสอบ Contact ที่จะไปสั่ง Trip Breaker และ Alarm อยูในสภาพปกติพรอมใชงาน โดยสังเกตดู AUX.
Trip หรือ Wiring ที่ไปสั่ง Trip BKR. วาอยูในสภาพดี ถาเห็นสมควรเปลี่ยน หรือตองแกไขใหแจงหัวหนา
แผนกทราบ
วัด Load Condition (I, V, Angle, Rotation, DC Supply เปนตน) ถูกตอง
ตรวจสอบวา Relay ไมทํางานในวงจรขณะรับ Load แลวจึง “ON” Cut Off Switch ที่ OFF ไวกอน Test ให
ถูกตองตามตําแหนงใชงานและปลด Tag

กรณีที่ 2 บํารุงรักษารีเลยที่ถอดได








OFF DC, Supply ของ Relay ที่ตองการ Test
ถอดตัว Relay ออกโดย
1) Open Trip Contact
2) Short CT กอน
3) Open PT Circuit
ตามลําดับ พรอมทั้งดูแบบทางไฟฟาเพื่อ ON หรือ OFF Cut Off Switch ที่เกี่ยวของ
ทดสอบ Relay เสร็จ ในกรณีเปน Solid State Relay ใหวัดขา Trip Contact วา Open
ตรวจสอบ Contact ที่จะไปสั่ง Trip Breaker และ Alarm อยูในสภาพปกติพรอมใชงาน โดยสังเกตดู Aux..
Trip หรือ Wiring ที่ไปสั่ง Trip BKR. วาอยูในสภาพดี ถาเห็นสมควรเปลี่ยนหรือตองแกไขใหแจงหัวหนา
แผนกทราบ
ตรวจสอบคา Service Setting ใหถูกตอง
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นํา Relay ใสเขาใชงานโดย Close ขา PT กอนขา CT และตรวจสอบ Contact Trip ของตัว Relay วา Open
อยู (ตรวจสอบดวยความระมัดระวัง เลือกการวัดจาก Meter ใหถูกตอง)
วัด Load Condition (I, V, Angle, Rotation, DC Supply เปนตน) ถูกตอง

กรณีที่ 3 บํารุงรักษารีเลยโดยขอปลดอุปกรณ















ตรวจสอบ Switching ถูกตองทั้งตอนปลดและนําอุปกรณกลับเขาใชงาน
Switching ขอปลดเสร็จ วัด CT Circuit และ PT Circuit ไมมี Current (0 mA) และ Voltage (O volt) อยูใน
วงจร (ยกเวนกรณีใช Bus PT หรือ Line PT ซึ่งปลด Line ดานเดียวใหระวัง Voltage ที่มีอยู)
ดูแบบทางไฟฟาเพื่อ “OFF” Cut off Switch, On-Off Switch ของ Relay หรือ Block สัญญาณตางๆ
ที่อาจจะไป Initiate สวนอื่นๆ ของวงจร เชน 87B/CO, BF/CO,
87K/CO ในกรณีที่เปน 85CO
และ DTT-CO ให Off ทั้งหัวทายสายสง พรอมแขวน Tag และจึงทําการ Test
การทําความสะอาด Contact ของ Relay ดวยน้ํายา ให OFF DC Supply ชุดที่เกี่ยวของกอน
Test Relay เสร็จให “OFF” Relay Tester แลวจึงถอด Test Plug ออกจากตัว Relay
ตรวจสอบ Service Setting Relay อยูในสภาพถูกตอง
ตรวจสอบ Contact ที่จะไปสั่ง Trip Breaker และ Alarm อยูในสภาพปกติพรอมใชงาน โดยสังเกตดู AUX.
TRIP หรือ WIRING ที่ไปสั่ง TRIP BKR. วาอยูในสภาพดี ถาเห็นสมควรเปลี่ยนหรือแกไขใหแจงหัวหนา
แผนกทราบ
ทดลอง Function Trip, Close ถูกตอง
Switching กลับ วัด Load Condition (I, V, Angle, Rotation, DC Supply เปนตน) ถูกตอง โดยตอง
Block Trip Circuit กอนวัด Load
ตรวจสอบวา Relay ไมทํางานโดยวัด Contact Trip ในวงจรขณะรับ Load แลว จึง “ON” Cut Off Switch
และ On-Off Switch ของ Relay ตางๆ ที่ OFF ไวเขาใชงานปกติ และยกเลิกการ Block สัญญาณตางๆ ที่เขา
อุปกรณวาอยูในสภาพ ใชงานปกติและปลด Tag

กรณีที่ 4 บํารุงรักษาอุปกรณรีเลย, บันทึกขอมูล โดยไมปลดอุปกรณที่ Test Switch และ
Test Plug










ตรวจสอบตัว Relay หรือ Fault Recorder และ Service Setting ถูกตองตรงกับประวัติเดิม
ดูแบบทางไฟฟาเพื่อตรวจสอบ Function ของการใช Test Switch และ Test Plug วา PT, CT, Trip Contact
และ Contact อื่นๆ ถูก Bypass หรือปลดออกถูกตอง
มีคูมือของตัวอุปกรณ ที่จะ Test และใชดูประกอบการ Test
ระวังการใช Test Plug รุน MMLG ของบริษัท GEC หรือรุนอื่นที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งจะตอง Short CT
ที่ Test Plug กอนเสียบเขาใชงาน หามเสียบโดยไม Short CT ที่ Test Plug ขณะมี Load, เพราะ CT
Circuit จะ Open เปนอันตรายมาก
“OFF” Cut Off Switch, On-Off Switch ของ Relay หรือ Block สัญญาณ Trip/Initiate สวนอื่นๆ ขอ
งวงจร เชน 87B/CO, BF/CO, 87K/CO เปนตน ตาม Function ที่จะ Test ในกรณีที่เปน 86CO และ
DTT-CO ให Off ทั้งหัวทายสายสง โดยดูจากแบบและแขวน Tag
Relay, Fault Recorder Tester อยูในสภาพดีแลวจึงทําการ Test
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Test Relay หรือ Fault Recorder เสร็จให OFF Relay Tester, Fault Recorder Tester แลวจึงถอด Test
Plug ออกจากอุปกรณ
ตรวจสอบ Service Setting Relay และ Fault Recorder อยูในสภาพถูกตอง
ตรวจสอบ Contact ที่จะไปสั่ง Trip Breaker และ Alarm อยูในสภาพปกติพรอมใชงาน โดย สังเกตดู AUX.
Trip หรือ Wiring ที่ไปสั่ง Trip BKR. วาอยูในสภาพดี ถาเห็นสมควรเปลี่ยนหรือตองแกไขใหแจงหัวหนา
แผนกทราบ
วัด Load Condition (I, V, Angle, Rotation, DC Supply เปนตน) ถูกตอง
ตรวจสอบวา Relay ไมทํางานโดยวัด Contact Trip ในวงจร ขณะรับ Load แลวจึง “ON” Cut Off Switch
และ On-Off Switch ของ Relay ตางๆ ที่ OFF ไวเขาใชงานปกติ และยกเลิกการ Block สัญญาณตางๆ ที่เขา
อุปกรณวาอยูในสภาพ ใชงานปกติและปลด Tag

กรณีที่ 5 Test Line ที่มี Distance Relay 2 ชุด






















OFF “Cut Off Switch” ของ BKR. Fail Relay (BF/CO) ของ Bay และแขวน TAG
OFF “Cut Off Switch” ของ Recloser Relay (79/CO) ของ Bay และแขวน TAG
“OFF” Cut off Switch ของ Carrier (85CO) และ Direct Transfer Trip (DTT-CO) หัวทายสายสง และ
แขวน Tag
ตรวจสอบ Drawing ดู CT, PT เกี่ยวของกับ Relay อื่นหรือไม
ปลดขา Trip ของ Distance Relay ทั้งสองชุด
ปลดขา CT. และ PT ของ Distance Relay ชุดที่จะ Test
วัด Trip Contact วาไมทํางาน นําขา Trip ของ Distance Relay ชุดที่ไมไดทําการ Test เขาใชงาน
Test Relay ตาม Service Setting จนแลวเสร็จ
เมื่อ Test เสร็จแลว ใหปลดขา Trip ของ Distance Relay ชุดที่ไมได Test
นํา CT และ PT ของชุดที่ Test เสร็จกลับเขาตัว Relay ตามเดิม
วัด Load Condition (I, V, Angle, Rotation, DC Supply, เปนตน) ถูกตอง
นําขา Trip ของ Distance Relay ชุดที่ Test เสร็จเขาใชงาน
ทําการ Test Distance Relay อีกชุดที่ยังไมได Test โดยทําตามขั้นตอนเหมือนการ Test ชุดแรก
ปลดขา Trip ของ Distance ชุดแรก
นํา CT, PT ของ Distance Relay ชุด 2 เขา
วัด Load
ตรวจสอบ Contact ที่จะไปสั่ง Trip Breaker และ Alarm อยูในสภาพปกติพรอมใชงานโดยสังเกตดู Aux.
Trip หรือ Wiring ที่ไปสั่ง Trip BKR. วาอยูในสภาพดี ถาเห็นสมควรเปลี่ยนหรือตองแกไขใหแจงหัวหนา
แผนกทราบ
นําขา Trip ทั้ง 2 ชุด เขาใชงาน
ON “Cut Off Switch” ของ Recloser Relay, Carrier, Direct Transfer Trip และ BKR. Fail Relay ของ
Bay และปลด Tag

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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กรณีที่ 6 Test Line PEA ที่มี Over Current Back Up Relay

























OFF “Cut Off Switch” ของ BKR. Fail Relay (BF/CO) ของ Bay ที่จะ Test และแขวน TAG
OFF “Cut Off Switch” ของ Recloser Relay (79/CO) ของ Bay ที่จะ Test และแขวน TAG
OFF “Cut Off Switch” ของ 51L ของ Bay ที่จะ Test และ แขวน TAG
ปลดขา Trip ของ OC. Phase และ Ground ออกและปลดขา Trip ของDistance Relay โดยดูแบบเพื่อปลด
ไดถูกตอง
ปลดขา CT. และ PT ของ Distance Relay ชุดที่จะ Test
นําขา Trip ของ OC. Phase และ Ground เขาใชงาน
On Cut Off Switch ของ 51L ของ Bay ที่จะ Test เขาใชงาน
Test Relay ตาม Service Setting จนแลวเสร็จ
ปลดขา Trip ของ OC. Phase และ Ground
นํา CT และ PT ของ Distance Relay ที่ปลดไวเขาใชงานตามเดิม
วัด Load Condition (I, V, Angle, Rotation, DC Supply, เปนตน)
นําขา Trip ของ Distance Relay เขาใชงานตามเดิม
OFF “Cut Off Switch” ของ 51L ของ Bay ที่จะ Test
ปลดขา CT ของ OC. Phase และ Ground
Test Relay ตาม Service Setting จนเสร็จ
ปลดขา Trip ของ Distance Relay
นํา CT ของ OC เขาใชงาน
ON Cut Off Switch ของ 51L ของ Bay ที่จะ Test เขาใชงานและปลด TAG
วัด Load Condition
ตรวจสอบ Contact ที่จะไปสั่ง Trip Breaker และ Alarm อยูในสภาพปกติพรอมใชงาน
นําขา Trip ของ Distance Relay และ OC Relay เขาใชงาน
ON “Cut Off Switch” ของ Recloser Relay และ BKR. Fail Relay ของ
Bay และปลด Tag

การจัดการกับเศษวัสดุหลังเสร็จงาน





รวบรวมเศษวัสดุที่จะทิ้ง เชน เศษสายไฟ, เทป, เศษกระดาษ, สําลี, กระปอง CONTACT CLEANER ที่หมด
แลว อื่นๆ
นําเศษวัสดุไปทิ้งที่ภาชนะรองรับ ตามที่เจาของสถานที่นั้นๆ จัดเตรียมไวเพื่อนําไปกําจัดตอไป
ทําความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงานใหเรียบรอย

ลงชื่อ..........................................................

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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ตัวอยางการปฐมพยาบาลเบื้องตน (FIRST AID)
การปฐมพยาบาล
หมายความถึง การชวยเหลือเบื้องตนแกผูปวยหรือผูบาดเจ็บ กอนที่จะถึงมือแพทยหรือโรงพยาบาล
เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายจนถึงพิการหรือเสียชีวิตไปโดยไมสมควร

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูปวยหรือบาดเจ็บรอดชีวิต
2. เพื่อมิใหไดรับอันตราย หรือมีความพิการเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อใหไดกลับคืนสูสภาพเดิม คือ ฟนหรือหายจากการปวยเจ็บไดอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้หมายความวา ใหการปฐมพยาบาลโดยคิดใชอุปกรณตางๆ เทาที่มีอยู หรือสามารถหาไดเฉพาะ
หนาในขณะนั้น และกระทําการดวยความรอบคอบถูกตองตอหลักการปฐมพยาบาล (รูจักแกปญหาเฉพาะหนา
ใชปฏิภาณ ไมใชเรียกรองหาอุปกรณที่อาจหาไดในสถานพยาบาลกอน ถาหาไมไดก็บอกวาไมสามารถชวยได)

หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล
1. อยาตื่นเตนตกใจ ปฏิบัติการดวยความรวดเร็ววองไว ตัดสินใจใหถูก และอยาใหคนมุงดู แยง
อากาศหายใจ
2. ตรวจดูวาผูบาดเจ็บยังรูสึกตัว หรือสลบหมดสติ ถาสลบหมดสติ รีบตรวจดูวายังหายใจไดหรือไม
โดยดูที่หนาอกและทอง หูฟงเสียงหายใจ เอาหูหรือหลังมือรอที่จมูกหรือปาก ถาไมหายใจตองรีบยก
คาง – แหงนคอ เพื่ อ ไม ใ ห ลิ้ น ตกลงไปอุ ด หลอดลม และคลําชี พ จรที่ ข า งคอด ว ย (รู ป ที่ 1 – 6)

รู ป ที่ 1 - ดู ก ารหายใจที่ ท อ งและหน า อก
- ใชหูฟงเสียงการหายใจ
- เอาหูหรือหลังมือรอที่จมูกหรือปาก

รู ป ที่ 2 - ยกคาง แหงนคอ เพื่ อ เปด ทาง
เดินของลมหายใจ
วิธีจับชีพจร

รูปที่ 3 - ใชนิ้วมือสองนิ้วแตะที่ลูกกระเดือก
แลวรูดลงมาขางหลอดลม

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา

รูปที่ 4 - กดปลายนิ้วทั้งสอง
ลงไปติดกับหลอดลม
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การปฏิบัติเมื่อพบผูบาดเจ็บ

ผูบาดเจ็บ
รูสึกตัว
ไหม?
ไมรูสึกตัว

รูสึกตัว

เปดทางเดิน
ของลมหายใจ
ตามคนมาชวย

ใหการปฐม
พยาบาล
ตามที่จําเปน

หายใจได
หรือยัง ?
ยังไม
หายใจ

หายใจได
เอง

ชวยใหหายใจ
ไดใหม

ใหนอนในทาที่
ปลอดภัย

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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รูปที่ 5 - จะตรงกับตําแหนงของ
หลอดโลหิตแดงคาโรติด

รูปที่ 6 - การจับชีพจรที่ขอมูลผูบาดเจ็บ
ใหจับมือกอน แลวจึงใชนิ้ว
สองนิ้วคลําชีพจร

3. รีบตรวจดูในปาก คอ อยาใหมีสิ่งกีดขวางทางเดินของลมหายใจ เชน เสมหะ เลือด อาเจียน
ฯลฯ ถามีตองรีบเอาออก โดยใชนิ้วสองนิ้วกวาดลวงออก ถาอยูลึกลงไปตองตบกลางหลัง
ระหวางสะบักใหไอออกมา ถายังไมหายใจตองชวยผายปอด โดยเปาปากติดๆ กัน 4 ครั้ง (รูป
ที่ 7 – 12)

รูปที่ 7 - ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ไขวกัน
ดันขากรรไกรทั้งบนและลางให
ปากอาออก

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 8 – 9 - ใชนิ้วสองนิ้วของอีกมือหนึ่งกวาดสิ่งของ (เสมหะ อาเจียน เลือด) จากโคนลิ้นและ
กระพุงแกม ออกมา จนหายใจไดคลอง
บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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รูปที่ 10
รูปที่ 11
รูปที่ 12
รูปที่ 10 – 12 - ถามีสิ่งกีดขวางทางเดินของลมหายใจ ตองใชสนมือตบหลังระหวางสะบัก 4 ครั้ง
ติดๆ กัน (เพื่อใหไอออก)
4. ผูที่สลบหมดสติอาจตายไดจากการที่ทางเดินของลมหายใจอุดตัน ตองรีบชวยตามขอ 3 จน
หายใจไดเอง แลวพลิกตัวใหนอนในทาที่ปลอดภัย (Safety or Recovery Position) โดยให
นอนคว่ํา ตะแคงหนาไปขางใดขางหนึ่ง (Coma Position) หรือนอนทาตะแคง ศรีษะแหงนไปขาง
หลัง ใบหนาพลิกคว่ําเล็กนอย คอแหงน (Lateral Safety Position) เพื่อใหหายใจได และปอง
กันการสําลักน้ําลาย อาเจียน หรือเลือด ฯลฯ (รูปที่ 13 – 14)
ทานอนของผูสลบหมดสติที่ปลอดภัย

รูปที่ 13 - ทานอนคว่ําตะแคงหนา (COMA or Semi-prone Position)

รูปที่ 14 - ทานอนตะแคง (LATERAL or Safety Position)
5. ผูบาดเจ็บทุกรายจะมีอาการช็อค (Shock) ไมมากก็นอย ตองรีบปองกันและแกไข
6. เมื่อผูปวยหายใจไดเองแลว รีบตรวจรางกายทั่วไปวามีบาดเจ็บที่ใด อยางใดบาง แลวรีบใหการ
ปฐมพยาบาล ถาผูปวยยังรูสึกตัวก็สอบถามดูได
7. อยากรอกยาหรือน้ําใหแกผูปวยที่ไมรูสึกตัว เพราะจะทําใหสําลัก เกิดอันตรายรุนแรงได
บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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8. อยาใหน้ํา ยา หรือสิ่งอื่นใดทางปากแกผูที่ไดรับบาดเจ็บอันตรายเกี่ยวกับชองทอง (ซึ่งจะตองรับ
การผาตัดใหญ โดยดมยาสลบ) เพราะอาจรั่วลงไปในชองทอง ตามรูทะลุของกระเพาะอาหาร ลํา
ไส ทําใหเกิดเยื่อบุชองทองอักเสบเปนอันตราย รวมทั้งผูที่เราสันนิษฐานไดวา เมื่อถึง
โรง
พยาบาลแลวจะตองไดรับการผาตัดใหญโดยใชยาสลบ ซึ่งอาจทําใหขยอนออกมาขวางทางเดิน
ของลมหายใจในขณะผาตัด จนอาจเกิดอันตรายรุนแรงได
9. รีบใหการปฐมพยาบาลตอการบาดเจ็บที่อาจทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตโดยเร็วกอนการบาดเจ็บ
อื่นๆ ซึ่งพอรอได (แขงกับความเปนความตาย) การบาดเจ็บที่ตองรีบชวยเหลือกอนอื่น ไดแก
ก. การหายใจขัด – หายใจหยุด และหัวใจหยุดเตนทันที
ข. การตกเลือด
ค. การถูกหรือไดรับสิ่งมีพิษตางๆ
10. ก. ตองใหการปฐมพยาบาลโดยเรียบรอยกอนเคลื่อนยายผูปวยทุกครั้ง และคอยปลอบใจดวย
ข. ตองติดตามดูแลตลอดไปในระหวางนําสงจนถึงมือแพทยหรือโรงพยาบาล จึงหมดภาระ
ค. การเคลื่อนยายหรือนําสงตองกระทําใหถูกตามวิธีการแตละราย เชน อุม ใชเปลหาม ฯลฯ

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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การผายปอด
.. วิธีเปาปาก..

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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การผายปอด
การผายปอดโดยวิธีเปาปาก (Mouth-to-Mouth)

วิธีการผายปอดโดยวิธีเปาปาก
ก. - ยกคาง แหงนคอ ใชหัวแมมือกดคางอาปากของเขาออก
ข. - ถอนปากออกมา ฟงเสียงหายใจออก ดูหนาอก
- สูดหายใจเขาเต็มที่ ครอบปากของเราลงไปไดสนิท
เขายุบตัวลง
- เปาลมเขาไปใหหมด พรอมๆ กับชําเลืองดูหนากองของเขา
- สูดหายใจเขา แลวทําซ้ํา ขอ ก.
วาขยายขึ้นเต็มที่ดวย
- เมื่อปฏิบัติขอ ก. และ ข. จนนับเปน 1 ครั้ง
- ใหเปาปากเชนนี้ ในอัตราประมาณ 12-15 ครั้ง/นาที

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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วิธีการผายปอดโดยวิธีเปาปากหรือจมูก

- ไมตองบีบจมูก ยกคาง แหงนคอ ใหทางเดินลมหายใจ - ครอบปากลงไปใหสนิทแนน แลวเปาลมเขาไปจน
เปดตลอดเวลา สูดหายใจเขาเต็มที่
หนาอกของเขาขยายจนเต็มที่

- ถอนปากออกมา ใหลมหายใจออกของเขาผานออก
- ฟงเสียงหายใจออก และดูวาหนาอกของเขายุบลงแลว
ก็สูดหายใจเขาเต็มที่ใหม แลวครอบปากลงไป ทําซ้ํา
อีกจนกวาหายใจไดเอง 12 – 15 ครั้ง/นาที

การผายปอดโดยวิธีเปาปากตอจมูก
ถาอาขากรรไกรไมออก ใชวิธีเปาจมูกแทน (Mouth-to-Nose)
ก. ใชนิ้วลวงเสมหะ น้ําลายจากกระพุงแกม
ข. ใชน้วิ มือปดริมฝปาก

ค. เปาลมใหผานเขาในรูจมูกปดปากตลอดเวลา
บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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การชวยคนจมน้ําในทะเล
อยาเสียเวลาวิ่งเขยาเพื่อเอาน้ําออก ไมเกิดประโยชน

ในทะเลไมจําเปนตองนําขึ้นมาจนถึงบนฝง

กดใตลิ้นป เอาน้ําออกจากกระเพาะอาหาร
- ใชเขาหนุนหลังใหตะแคงตัว
- ตะแคงศรีษะเพื่อใหน้ําไหลออก
- ดูการหายใจ และดูในปากในคอใหโปรง
ผูที่บาดเจ็บสาหัส
ชวยเปดทางหายใจโดยจับคางดึงศรีษะไปตรงๆ และยกขึ้นตรงๆ (อยาใหคอแหงน คว่ําหรือเอียง)

JAW TRUST
วิธียกคางผูปวยขึ้นมาขางหนาชวยการหายใจ ในรายที่มีบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกตนคอเคลื่อนหรือหักยุบ

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา

22/30

12 เมษายน 2547

การหายใจขัด – ทางเดินลมหายใจอุดตัน
รูสึกตัวหรือไม
ไมรูสึกตัว

รูสึกตัว

เปดทางเดินของลมหายใจ
ตามคนมาชวย
หายใจหรือไม
ไมหายใจ

หายใจ

เปาลมเขาปอดโดยเร็ว
4 ครั้ง
เปาลมเขาหรือไม
ไมเขา

เขา

ยกคาง แหงนคอขึ้น

เปาปากตอไป
12 – 15 ครั้ง / นาที

เปาลมเขาปอดโดยเร็ว
4 ครั้ง

ตรวจดูเปนระยะ
เขา ไมได
หายใจเองไดหรือไม

เปาลมเขาหรือไม
ไมเขา

ได

พลิกผูบาดเจ็บเขาหาตัว
ตบหลังแรงๆ 4 ครั้ง

ใหนอนในทาที่ปลอดภัย

พลิกผูบาดเจ็บนอนหงาย
ใชนิ้วลวงกวาดในคอออก

ใหการปฐมพยาบาล
ตามที่จําเปนตอไป

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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การผายปอดโดยวิธีกดหลังยกแขน (Backpressure-armlift, HOLGER-NIELSEN Method)
มีวิธีปฏิบัติดังนี้
1. จับผูปวยนอนคว่ํา แขนทั้งสองขางงอพับเขาหากัน ฝามือขางหนึ่งทับฝามืออีกขางหนึ่ง ตะแคงหนาผูปวยไป
ขางใดขางหนึ่งใหแกมวางทับอยูบนหลังมือที่ซอนกัน
2. ใชนิ้วลวงคอเอาเสมหะ น้ําลาย ฟนปลอม ฯลฯ ออกใหทางเดินของลมหายใจสะดวก
3. ผูผายปอดเขาทางศรีษะของผูปวยใหชิด ชันเขาขางหนึ่ง คุกเขาขางหนึ่ง แขนทั้งสองขางเหยียดตรงมือชิดกัน
วางฝามือตรงชายสะบัก หัวแมมือวางไปตามแนวกระดูกสันหลัง นิ้วทั้งสี่ชิดกัน (มือชิดกันคลายรูปผีเสื้อ) โนม
ตัวไปขางหนา อยางอขอศอก ใหน้ําหนักตัวกดลงไปตามแขนถึงมือ กดทรวงอกผูปวยยุบลงไปเปนการหายใจ
ออก
4. เอนตัวกลับขึ้นมา และเอามือทั้งสองขางจับที่เหนือขอศอกของผูปวยทั้งสองขาง แขนเหยียดตรงตลอดเวลา
เอนตัวไปขางหลัง ดึงเอาขอศอกผูปวยตามมาดวย เปนการหายใจเขา
5. ปฏิบัติซ้ําตามขอ 3 และขอ 4 สลับกันไป ประมาณ 12 – 15 ครั้ง / นาที จนกวาผูปวยจะหายใจไดดวยตนเอง
ตามปกติ
วิธีของโฮลเกอร-นีลเส็น
เปนวิธีผายปอดโดยวิธียกแขนกดหลัง วิธีนี้ดีสําหรับคนจมน้ํา เพราะทําไดทันที และ
สําหรับผูที่หยุดหายใจเพราะยาฆาแมลง หรือผูที่บาดเจ็บบริเวณหนาและปาก ไม
สามารถเปาปากได

การผายปอดโดยวิธีกดหลังยกแขน
(HOLGER-NIELSEN Method)

- ผูผายปอด คุกเขาขางหนึ่งและชันเขาอีกขางหนึ่งทาง
ดานศรีษะของผูบาดเจ็บ
- แขนทั้งสองขางเหยียดตรง นิ้วทั้งสี่ชิดกัน
- ฝามือวางลงบนชายสะบักทั้งสองขาง หัวแมมือวางไป
ตามแนวกระดูกสันหลัง

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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วิธีหาตําแหนงที่จะวางสนมือนวดหัวใจ

ใชสนมือกดโดยใหอีกมือหนึ่งวาง โนมตัวไปขางหนาใหน้ําหนักตัวกดลง ใหน้ําหนักตัวโนมลงบนกระดูกหนา
ทับ อยาใหนิ้วลงไปกดหนาอก ผานแขนไปที่สนมือ แขนเหยียดตรง อกกดลงใหยุบประมาณ 1-1 ½ นิ้ว
การนวดกระตุนหัวใจจากภายนอก (External Cardiac Compression – E.C.C.)
คนที่ถูกกระแสไฟฟาดูด อาจเกิดการหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเตนไปพรอมๆ กัน หรือคนที่เปนโรคหลอด
เลือดหัวใจตีบตัน กลามเนื้อหัวใจตาย หัวใจหยุดเตน ถาไมรีบชวยทําการผายปอดและนวดหัวใจจาก ภายนอกแลว ก็
จะเสียชีวิตไปโดยไมสมควร
การนวดหัวใจ ตองกระทําไปพรอมๆ กันกับการผายปอดโดยวิธีเปาปากเลือดจึงจะสามารถนําออกซิเจน
ไปเลี้ยงสมองได ทําใหชีวิตรอด (ดูรูป)
วิธีปฏิบัติ (ใชหุนในการฝก)
1. ชวยผูปวยใหพนออกมาจากกระแสไฟฟา ยกสะพานไฟ หรือถอดปลั๊ก อยาพยายามตัดสายไฟจะเกิดอันตราย
กับตนเอง
2. วางผูปวยลงบนพื้นแข็ง โดยใหนอนหงาย ยกปลายเทาใหสูง
3. รีบทําการผายปอด โดยวิธีเปาปากสี่ครั้งติดๆ กัน และลองตบหนาอกตรงหัวใจแรงๆ หนึ่งครั้ง แลวคลําชีพจรที่
คอ ถาหัวใจยังไมเตนใหเริ่มการนวดหัวใจได
4. ผูชวยเหลือเขาไปขางๆ ผูปวยแลวคลําหาปลายกระดูกลิ้นปจนพบ ใชนิ้วนางวางลงตรงปลายลิ้นป แลววาง
นิ้วกลางนิ้วชี้เรียงชิดกันมาตามลําดับ วางสนมือของมือหนึ่งถัดขึ้นมาใหชิดกับนิ้วชี้ ฝามือ และนิ้วมือยกขึ้นจา
กอก แลวเอาอีกมือหนึ่งวางทับหลังอันแรก แขนทั้งสองขางเหยียดตรงตลอดเวลา โนมตัวไปขางหนาแลวกด
ลงบนกระดูกหนาอกสวนลางที่วางมืออยูอยางสม่ําเสมอ ประมาณ 1 ½ - 2 นิ้ว ในลักษณะหนักหนวง แต
อยากระโชก เพราะอาจทําใหกระดูกซี่โครงหักได ในเด็กอาจใชมือขางเดียวหรือนิ้ว 2 นิ้วกดเบาๆ ก็ได
5. กดนวดหัวใจประมาณ 60 – 80 ครั้งตอนาที ในเด็กประมาณ 60 – 100 ครั้งตอนาที หรือประมาณ 5 – 6 ครั้ง
ตอการเปาปาก 1 ครั้งในผูใหญ จนหัวใจเตนปกติโดยใชคน 2 คนชวยกัน คนหนึ่งเปาปาก คนหนึ่งนวดหัวใจ
แลวสลับกันไป จนกวาหัวใจเตนไดเอง และหายใจไดเอง หรือจนกวามีแพทยมาชวย
6. ถาอยูคนเดียวใหเปาปาก 2 ครั้งตอการนวดหัวใจ 15 ครั้ง และหมั่นคลําชีพจรที่ขางคอทุกๆ 2 นาที
บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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การนวดหัวใจจากภายนอก (External Cardiac Compression)

ใชสนมือวางลงไปตรงสวนลางของกระดูกหนาอก ใกลลิ้นป แขนเหยียดตรง

วางสนมือของอีกมือหนึ่งทับลงไป ยกนิ้วมือและฝามือไว แขนเหยียดตรง
โนมตัวใหน้ําหนักตัวกดลงไปตามแขน ใหยุบลงไปประมาณ 1 ½ - 2 นิ้ว
หัวใจจะถูกกดบีบลงไปกระทบกระดูกสันหลัง ไลโลหิตออกไป

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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การผายปอดโดยวิธีกดหลังยกแขน
(HOLGER-NIELSEN Method)

การนวดหัวใจจากภายนอกในเด็ก

ตําแหนงจุดกดบนกระดูกหนาอก ตรงกลาง

เด็กเล็กๆ ใชเพียงสองนิ้วกดก็พอ

เด็กโตใหใชสนมือขางเดียวกด

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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การผายปอดและนวดหัวใจโดยคนชวย 2 คน

อาจสับเปลี่ยนกันได

การนวดหัวใจจากภายนอกและการเปาปากผายปอด

การหาตําแหนงที่จะวางสนมือลงนวดหัวใจ

การนวดหัวใจจากภายนอก 60 – 80 ครั้ง / นาที
บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา

การผายปอดดวยวิธีเปาปาก 12 – 15 ครั้ง / นาที
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ก. โลหิตถูกขับออกไปจากหัวใจเขาในหลอดโลหิตแดง
โดยการกดลงไปบนกระดูกหนาอก

ข. คลายการกดหนาอกเพื่อใหโลหิตไหลกลับเขาสูหัวใจ

บทที่ 12 ความปลอดภัยในการทํางานในสถานีไฟฟา
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การดัดแปลงเทคนิคในการชวยเปาปากและนวดหัวใจ
ในกรณีที่มีผูชวยเหลือ 1 คน หรือ 2 คน
เทคนิค (วิธีการ)
A
เปดทางเดินของลมหายใจ
B
ทําการผายปอด
C
การกดนวดหัวใจจากภายนอก
ตําแหนง – ใช
กดลึก
อัตราความเร็วการกด
อัตราสวนระหวางการเปาปาก
ตอการกดนวดหัวใจ

ผูชวยเหลือ 1 คน

ผูชวยเหลือ 2 คน

ยกคาง และแหงนคอใหศรีษะหงายไปขางหลังอยางเต็มที่ จนหนังคอตึง
ดวยวิธี ปาก-ตอ-ปาก หรือ ปาก-ตอ-จมูก 12 – 15 ครั้งตอนาที
กระดูกหนาอกตอนลาง 1/3
ใชสนมือกด แลวอีกมือหนึ่งวางซอนทับ
ประมาณ 4 – 5 ซ.ม. (ใหสามารถคลําชีพจรเตน)
80 ครั้งตอนาที
60 ครั้งตอนาที
2 ตอ 15
1 ตอ 5
(เปาปาก 2 นวด 15 ครั้ง)
(เปาปาก 1 นวด 5 ครั้ง)

การดัดแปลงเทคนิค การเปาปากและนวดหัวใจ สําหรับเด็กออนและเด็กเล็ก
วิธีทํา
ในผูใหญ
เด็กเล็กๆ
เด็กออน
A
ยกคาง แหงนคอใหศรีษะ ยกคาง แหงนคอใหศรีษะ ยกคาง แหงนคอเล็กนอย
เปดทางเดินของลมหายใจ
หงายไปขางหลังมากๆ
หงายไปขางหลังปานกลาง
B
เปาปาก-ตอปาก หรือ
ตามขนาดของรางกาย
เปาปาก-ตอ-ปากจมูก
การผายปอด-ชวยใหหายใจ ปาก-ตอ-จมูก 12-15 ครั้ง
15-20 ครั้งตอนาที
20 ครั้งตอนาที
ไดใหม
ตอนาที
C
การนวดหัวใจ-ตําแหนง
กระดูกหนาอกตอนลาง 1/3
กลางกระดูกหนาอก
กลางกระดูกหนาอก
กดนวดดวย มือสองมือวางซอนกัน
สนมือขางเดียว
นิ้วสองนิ้ว
กดใหลึก 4-5 ซ.ม.
2.5-3.5 ซ.ม.
1.5-2.5 ซ.ม.
(ใหคลําชีพจรเตนได)
(ใหคลําชีพจรได)
(จนคลําชีพจรเตนได)
อัตราความเร็ว 80 ครั้งตอนาที
80-100 ครั้งตอนาที
100 ครั้งตอนาที
อัตราสวนการเปาปากตอ
2 ตอ 15
1 ตอ 5
1 ตอ 5
การกดนวดหัวใจ
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