
ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

และอิเล็กทอนิกส์



ประโยชน์ของไฟฟ้า
1.ใหแ้สงสวา่ง เช่น ไฟฉาย หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
2.ใหค้วามร้อน เช่น เตาไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า ฯลฯ
3.ท าใหเ้กิดอ านาจแม่เหลก็ เช่น กระด่ิงไฟฟ้า ออด ฯลฯ
4.ท าใหเ้กิดแรงหรือพลงังานกล ใชแ้ทนแรงงานคน เช่น มอเตอร์
หมุนพดัลม สวา่น ฯลฯ5.สามารถใชใ้นดา้นการอ านวยความ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนั เช่น ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เคร่ือง
เล่นดีวีดี ฯลฯ



1.1  อนัตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์

อันตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์คืออาจท าให้เกิดการ
บาดเจ็บ  เกิดการสูญเสียอวัยวะ  หรืออาจถึงเสียชีวิตได้  อันตรายที่
เกิดขึน้จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับขนาดของกระแสที่ไหลผ่านร่างกาย
ไป  กระแสปกติวัดออกมามีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)  หรือหน่วยเลก็ลง
มาเป็นมิลลิแอมแปร์ (mA) และไมโครแอมแปร์ (uA) โดยที่แรงดัน
จะเป็นเท่าไรกต็าม



1.1  อนัตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์

กระแสจ านวนน้อยเป็นอนัตรายน้อย  กระแสจ านวนมากเป็น
อันตรายมาก  และระยะเวลาของกระแสที่ไหลผ่านร่างกายก็มีผลต่อ
อนัตรายที่เกดิขึน้  เวลาที่กระแสไหลผ่านน้อยเป็นอันตรายน้อย  เวลา
ที่กระแสไหลมากเป็นอันตรายมาก  เม่ือมีกระแสไหลผ่านร่างกาย
มนุษย์  ส่งผลให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเน้ือ  ท าให้ไม่สามารถ
เ ค ล่ื อนไหวห รือดิ้น รน ใ ห้ห ลุด พ้นจ ากการ ถูก ไฟ ฟ้ า ดูด ไ ด้
ความสัมพันธ์ของกระแสกับปฏิกิริยาที่ เกิดขึ้นต่อร่างกายมนุษย์  
แสดงได้ดังตารางที่ 1.1



ตารางท่ี 1.1 ความสัมพนัธ์ของกระแสกับปฏิกิยา

ท่ีเกิดข้ึนต่อร่างกายมนษุย์

ปริมาณกระแสไหลผา่นร่างกายมนษุย์

เป็นมิลลิแอมแปร์ (mA)
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน

น้อยกว่า 0.5
0.5 – 2
2 – 10
10 – 25
25 -50
50 -100

มากกว่า 100

- ไม่เกิดความรู้สึก

- เริ่มเกิดความรู้สึก  กล้ามเนื้อกระตุกเล็กน้อย

- กล้ามเนื้อหดตัว กระตุกปานกลาง  ถึงกระตุกรุนแรง

- เจ็บปวดกล้ามเนื้อ  เกร็ง  ไม่สามารถขยับเขย้ือนได้

- กล้ามเนื้อเกร็ง  กระตุกรุนแรง

- หัวใจเต้นผดิปกติ  เต้นถ่ีรัว  และอาจเสียชีวิต

- หัวใจหยุดเต้น  เนื้อหนังไหม้



อนัตรายของวงจรไฟฟ้ามอีงค์ประกอบ 3 อย่าง
1.กระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (A)
2.แรงเคล่ือนไฟฟ้า มีหน่วยเป็น โวลต์ (V)
3.ความต้านทานของร่างกายของผู้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

อนัตรายทีเ่กดิจากไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์
1.การช็อก
2.แผลไหม้ 
3.การระเบิด
4.การบาดเจ็บที่ดวงตา
5.การบาดเจ็บของร่างกาย



1.1  อนัตรายของไฟฟ้าต่อร่างกายมนุษย์



1.2 การปฏิบตัิทางด้านไฟฟ้าทีไ่ม่ปลอดภัย



โทษของไฟฟ้า



กระแสไฟฟ้าไหลเกนิ (OVER CURRENT)

กระแสไฟฟ้าไหลเกนิ หมายถึง สภาวะของกระแสที่ไหลผ่านตัวน าจน
เกนิพกิดัที่ก าหนดไว้ เกดิได้ 2 ลกัษณะคือ
 1.โหลดเกิน(Over Load) หมายถึงกระแสไหลในวงจรปกติแต่น าอุปกรณ์ท่ี

กินก าลังไฟสูงหลาย ๆ ชุดมาต่อในจุดเดียวกัน ท าให้กระแสไหลรวมกันเกิน
กว่าที่จะทนรับภาระของโหลด

 2. การลัดวงจร(Short Circuit) หรือไฟฟ้าช๊อต เกิดจากฉนวนช ารุด ท าให้เกิด
สายท่ีมีไฟ (Line) และสายดิน(Ground) สัมผัสถึงกัน มีผลท าให้เกิดความ
ร้อน ฉนวนท่ีห่อหุ้มลวดตัวน าจะลุกไหม้ในท่ีสุด



1.2 การปฏิบตัิทางด้านไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปลอดภัย

 1. ควรค านึงถึงกฏแห่งความปลอดภัยขณะท างานหรือซ่อมบ ารุงเคร่ืองใช้และอุปกร์ไฟฟ้าและ 
อเิลก็ทรอนิกส์ทุกคร้ัง และอย่าท างานด้วยความประมาท

 2. ก่อนการปฏิบัตงิานเกีย่วกบัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ ต้องถือว่าอุปกรณืไฟฟ้าเหล่าน้ันมไีฟฟ้าจ่าย
อยู่ ต้องตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่มไีฟฟ้าจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว

 3. จะปฏิบัตงิานเกีย่วกบัไฟฟ้าเร่ืองใด ต้องมคีวามรู้ความข้าใจในเร่ืองน้ันก่อนการปฏิบัตงิาน หรือถ้า
ไม่รู้ไม่เข้าใจควรสอบถามผู้ รู้ และให้ผู้ รู้เป็นผู้กระท า

 4. อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการปฏิบัตงิาน หากมส่ีวนช ารุดหรือไม่สมบูรณ์ไม่ควรน ามาใช้งาน

 5. อย่าปฏิบัตงิานเม่ือรู้สึกอ่อนเพลยี เหน่ือย หรือรับประทานยาท าให้ง่วงนอน

 6. อย่าปฏิบัตงิานในขณะมือเปียก หรือยืนอยู่บนพืน้ที่เปียกน า้

 7. ถ้าจ าเป็นต้องปฏิบัตงิานในที่มคีนพลุกพล่าน หรือมกีารปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ร่วมด้วยต้องแขวนป้าย
หรือเขียนป้ายแสดงการงดใช้ไฟฟ้าไว้ให้มองเห็นชัดเจนทุกคร้ังก่อนเร่ิมการปฏิบัตงิาน



1.2 การปฏิบตัิทางด้านไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปลอดภัย
 6. อย่าปฏิบัตงิานในขณะมือเปียก หรือยืนอยู่บนพืน้ที่เปียกน า้

 7. ถ้าจ าเป็นต้องปฏิบัตงิานในที่มคีนพลุกพล่าน หรือมกีารปฏิบัตงิานอ่ืนๆ ร่วมด้วยต้องแขวนป้าย
หรือเขียนป้ายแสดงการงดใช้ไฟฟ้าไว้ให้มองเห็นชัดเจนทุกคร้ังก่อนเร่ิมการปฏิบัตงิาน

 8. ถ้าจ าเป็นต้องปฏิบัตงิานในที่ ๆ ไม่สามารถตดัไฟออกได้ ต้องกั้นบริเวณหรือป้องกนัไม่ให้ผู้ไม่
เกีย่วข้องเข้าใกล้ได้

 9. การปฏิบัตงิานถ้ามกีารละงานไปช่ัวคราว เช่น พกัเที่ยง เม่ือกลบัมาปฏิบัตงิานต่อต้องตรวจสอบ
สวติซ์ตดัตอน สะพานไฟ ตลอดจนเคร่ืองหมายต่างๆ ที่ท าไว้ต้องอยู่ในสภาพเดมิ ก่อนปฏิบัตงิาน
ต่อไป

 10. การปฏิบัตงิานแต่ละคร้ังควรมผีู้ร่วมปฏิบัตงิานด้วยอย้างน้อย 2 คน

 11. การปฏิบัตงิานเกีย่วกบัไฟฟ้าแรงสูง ควรใช้เครืองช่วยป้องกนัไฟฟ้าให้มากขึน้กว่าปกติ เช่น ใช้
เส่ือยางฉนวนปูพืน้ สวมถึงมือฉนวน และปลอกแขนฉนวน เป็นต้น ก่อนการปฏิบัตงิานทุกคร้ัง



1.3  การปฏิบตัิงานทางด้านการซ่อมบ ารุงเกีย่วกบัไฟฟ้า
 1. การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ควรใช้เคร่ืองมือทดสอบ  และเคร่ืองมือต่างๆ  

อย่างถูกต้อง

 2. เคร่ือมือช่างที่น ามาใช้งาน  ต้องอยู่ในสภาพปกต ิ ไม่ช ารุดบกพร่อง  และที่ด้ามจับของ
เคร่ืองมือช่างเหล่าน้ันต้องมฉีนวนหุ้ม

 3. การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดใด  ต้องรู้และเข้าใจการท างานและ
วงจรไฟฟ้าเหล่านั้นเป็นอย่างดี

 4. ขณะท าการซ่อมบ ารุงเกีย่วกบัไฟฟ้าไม่ควรใส่เคร่ืองประดับต่างๆ  ที่เป็นส่ือไฟฟ้า  และควร
สวมใส่เคร่ืองป้องกนัไฟฟ้าต่างๆ  ให้รัดกมุ

 5. การเปลีย่นอุปกรณ์ใหม่ทุกคร้ังควรใช้อะไหล่ที่เช่ือถือได้และมีมาตรฐาน

 6. การเปลีย่นฟิวส์  อย่าใช้ฟิวส์ขนาดใหญ่เกนิความจ าเป็น  และห้ามใช้ลวดทองแดงใส่แทนฟิวส์



1.3  การปฏิบตัิงานทางด้านการซ่อมบ ารุงเกีย่วกบัไฟฟ้า
 7.  อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใดเม่ือตรวจสอบแล้วทราบว่ามกีารช ารุดเสียหายหากยงัไม่

ท าการซ่อมบ ารุงควรตดิป้ายแจ้งบอกให้ชัดเจน

 8. เต้าเสียบ เต้ารับ และสวติช์ตดัตอน  ถ้าช ารุดควรเปลีย่นใหม่ทันที  ไม่ควรใช้งานต่อไป

 9. การซ่อมแวมหรือเปลีย่นแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้า  หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกคร้ัง  ควรตดัไฟฟ้าออก
ก่อนและแขวนป้ายงดใช้ไฟฟ้าให้เห็นชัดเจน

 10. อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่เปียกน า้หรือช้ืน  ก่อนท าการซ่อมแซควรท าให้แห้งสนิด
เสียก่อน

 11. การใช้น า้มนัประเภทไวไฟล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ก่อนการน าอุปกรณ์ไฟฟ้า
หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปใช้งาน  ควรท าให้น า้มนัที่ตกค้างอยู่แห้งสนิทเสียก่อน

 12. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต้องใช้ให้ถูกวธีิ  หากใช้ผดิวธีิหรือใช้ผดิไปจากปกต ิ 
อาจเป็นสาเหตุท าให้เกดิเพลงิไหม้ได้



1.4 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอนัตรายจากไฟฟ้าดูด
 1. อย่าใช้มือเปล่าแตะต้องตวัผู้ที่ก าลงัตดิอยู่กบัสายไฟฟ้ หรือตวัน าไฟฟ้าที่มกีระแสไหล

ผ่าน เพ่ือป้องกนัไม่ให้ผู้ให้ความช่วยเหลือเกดิอนัตรายไปอกีคน

 2. รับหาทางตดัทางเดนิของไฟฟ้าก่อน โดยถอดปลัก๊ ตดัสวติซ์ตดัวงจรอตัโนมตัิ หรือสวติช์
ประธาน ถ้าท าไม่ได้ให้ใช้วตัถุที่ไม่เป็นส่ือไฟฟ้า

 3. เม่ือไม่สามารถท าวธีิอ่ืนใดได้แล้ว ให้ใช้มดี ขวาน หรือของมคีมที่มด้ีามไม้หรือด้ามที่เป็น
ฉนวน ฟันสายไฟฟ้าให้ขาดหลุดออกจากผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด และต้องแน่ใจว่าสามารถท า
ได้ด้วยความปลอดภัย

 4. อย่าลงไปในน า้ ในกรณทีี่มกีระแสอยู่ในบริเวณที่มนี า้ขัง ให้หาทางเขี่ยสายไฟฟ้าออกไปให้
พ้นน า้ หรือตดักระแสออกก่อนจะลงไปช่วยผู้ประสบอนัตรายที่อยู่ในบริเวณน้ัน

 5. หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงให้พยายามหลีกเลีย่ง แล้วรีบแจ้งการไฟฟ้าที่รับผดิชอบโดยเร็ว
ที่สุด



1.4 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอนัตรายจากไฟฟ้าดูด



1.5 การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด
1. การปฐมพยาบาลด้วยการผายปอดด้วยวิธีปากต่อปาก

 ขั้นที่1 วางผู้เคราะห์ร้ายให้อยู่ในแนวราบ แต่ถ้าอยู่บริเวณพืน้ที่ลาดชันวางส่วนที่เป็น
กระเพาะอาหารให้อยู่ต า่กว่าบริเวณหน้าอกเลก็น้อย

 ขั้นที่2 ตรวจบริเวณช่องปากตลอดจนล าคอว่าไม่มส่ิีงใดๆกดีขวางทางเดนิหายใจ



1.5 การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด
 ขั้นที่3 จับศรีษะของผู้เคราะห์ร้ายเอยีงไปทางด้านหลงัมากที่สุด โดยให้คางเงยขึน้มาและ

จัดล าคอให้อยู่ในแนวตรงเพ่ือให้อากาศใหลผ่านได้สะดวก

 ขั้นที่4 ปิดจมูกของผู้เคราะห์ร้ายด้วยหัวแม่มือและนิว้ช้ีอีกข้างหนึ่งส่วนมืออกีข้างช่วย
เปิดปากให้กว้าง จากนั้นประกบปากให้แนบสนิทและเป่าลมเข้าไป

 ขั้นที่5 หลงัจากเป่าลมหายใจเข้าไปแล้วสังเกตการเคล่ือนตวับริเวณหน้าอกและสุดลม
หายใจเข้าไปลกึ
เพ่ือท าการเป่าลมหายใจอกีคร้ัง

 ขั้นที่6 ถ้าหน้าอกของผู้เคราะห์ร้ายไม่เคล่ือนไหวให้ตรวจดูล าคอและท าการผายปอดใหม่



1.5 การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด

2. การปฐมพยาบาลด้วยวิธีนวดหัวใจ
 ขั้นที่1 น าผู้เคราะห์ร้ายวางราบไปกบัพืน้โต๊ะ โดยศรีษะแหงนขึน้ล าคอยืดตรง

 ขั้นที่2 ตรวจสอบส่ิงต่างๆที่ตดิค้างอยู่ในช่องปาก ทั้งนีเ้พ่ือไม่ให้กดีขวางทางเดนิหายใจ

 ขั้นที่3 คุกเข่าลงบริเวณด้านข้างล าตวัของผู้เคราะห์ร้าย จากน้ันวางสันมือทั้งสองให้
ซ้อนทับกนับนหน้าอก เหยยีดแขนตรงจากน้ันกดสันมือลงไปโดยกดทรวงอกผู้ป่วยยุบลง
ประมา 1 นิว้ เป็นจังหวะๆ ประมาณ 60 คร้ังต่อนาที
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 ขั้นที่4 ขณะที่ส่งโรงพยาบาลให้นวดหัวใจต่อไปเร่ือยๆจนกระทั่งการเต้นของหัวใจกลบัมา
เป็นปกตหิรือเม่ือได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์แล้ว



การช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด



แบบฝึกหัด



การร่ัวไหลลงสู่ดิน แสดงการร่ัวไหลผ่านโครงอุปกรณ์

ไม่ควรซ่อมและแก้ไข
อุปกรณ์ไฟฟ้าถ้าไม่มีความรู้

ตัดกระแสไฟฟ้า
ก่อนลงมือซ่อม

ถอดเต้าเสียบออกเม่ือเลิกใช้งาน

1.2 การปฏิบตัิทางด้านไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปลอดภัย



อย่าให้เด็กเล่นเคร่ืองใช้
ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

ควรจัดให้มีการตรวจสอบ
สายไฟฟ้า

เปลี่ยนเต้ารับและเต้าเสียบ
ท่ีช ารุด

ใส่ฟิวส์ให้ถูกขนาดและ
เหมาะสม

แสดงการถอดเต้าเสียบผิดวธีิ

1.2 การปฏิบตัิทางด้านไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปลอดภัย



ใช้ผ้าหรือกระดาษพลางหลอด
ไฟอาจเกิดอัคคีภัยได้

สายไฟฟ้าขาดอย่าจับต้องให้แจ้ง
การไฟฟ้า

ไม่ควรวางของหนักกดทับ
สายไฟฟ้า

ไม่ควรเล่นว่าวในบริเวณทีม่ี
สายไฟฟ้า

ไม่ควรต้ังเสาโทรทัศน์หรือเสา
อากาศวทิยุบริเวณท่ีมีสาย

ไฟฟ้าแรงสูง

1.2 การปฏิบตัิทางด้านไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ที่ปลอดภัย


