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NIOSH ยอมาจาก National Institute for
Occupational Safety and Health หมายถึง
สถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติสหรัฐอเมริกา สังกัดกระทรวงสุขภาพ
และบริการมนุษย (U.S. Department of Health
and Human Services) เปนองคกรทําการศึกษา
คนควา วิจยั ใหคาํ แนะนํา รวมถึงออกมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสําหรับงานภาค
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในนามรัฐบาล
กลาง โดยทํางานควบคูก บั สํานักความปลอดภัย
และสุขภาพแหงชาติสหรัฐอเมริกา (OSHA) ของ
กระทรวงแรงงาน ซึง่ มีหนาทีอ่ อกกฎหมายดาน
ความปลอดภัยในการทํางานโดยตรง
เกีย่ วกับความปลอดภัยในการทํางานใน
พื้นที่อับอากาศ NIOSH ออกเอกสารแนะนําชื่อ
“A Guide to Safety in Confined Spaces” เขียน
โดย Ted Pettit และ Herb Linn มีสาระสําคัญ
สรุปไดดงั นี้
นิยามพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
พืน้ ทีใ่ ดทีม่ ีลกั ษณะทางกายภาพตอไปนี้
หนึ่งขอหรือมากกวาถือวาเปนพื้นที่อับอากาศ
 มีชองทางเขาและทางออกจํากัด
 ไม มี ก ารระบายอากาศเป น ไปตาม
ธรรมชาติที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
 ไม ไ ด อ อกแบบมาเพื่ อเป น สถานที่
ทํางานอยางตอเนือ่ ง

มีชองทางเขาและทางออกจํากัด
พื้ นที่ อั บอากาศมีทางเขาและทางออก
(สวนใหญคือชองทางเดียวกัน) ที่มีขอจํากัดทั้ง
ขนาดและจุดทีต่ งั้ กลาวคือ มีขนาดเล็ก บางแหง
มีขนาดเสนผานศูนยกลางของสวนกวางสุดเพียง
18 นิ้ว ซึ่งยากจะเอาตัวลอดเขาไปหรือออกมา
โดยสะดวก อีกทั้งการขนเครือ่ งมือหรืออุปกรณ

ทัง้ เขาและออกพืน้ ที่ โดยเฉพาะในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินซึง่ ตองเขาไปกูภ ยั /ชวยชีวติ เปนไปอยาง
ลําบาก แตในบางพืน้ ที่ ทางเขาออกมีขนาดใหญ
ตัวอยางเชน ถังขนาดใหญดา นบนเปดโลงหรือมี
ชองคนลอด (Manhole) หลุมหรือบอ หองในเรือ
และอื่นๆ สามารถเขาพื้นที่โดยใชบันได ระบบ
ส งตั วด วยรอกและเชื อก หรื อแท นไฮโดรลิ ก
แตเมื่อเกิดอุบัติภัยใดๆ ขึ้นมา การกูภัยทําได
ทางเดียวคือดึงตัวขึ้นมาจากดานลาง ซึ่ งตอง
ดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญหรือผานการอบรม
ดานนีม้ าโดยตรง มีเครือ่ งมือกูภ ยั ประสิทธิภาพ
สูงและทําตามขั้นตอนทีถ่ ูกตองและปลอดภัย

ไมไดออกแบบมาเพื่อเปนสถานที่
ไมมีการระบายอากาศเปนไปตาม ทํางานอยางตอเนื่อง
ธรรมชาติที่เหมาะสมหรือเพียงพอ
พืน้ ทีอ่ บั อากาศสวนใหญไมไดออกแบบมา
ดวยลักษณะโครงสรางและการออกแบบ
ภายในอากาศไมสามารถผานเขาออกพื้นที่อับ
อากาศไดอยางสะดวก ดังนัน้ บรรยากาศขางใน
จึงแตกตางจากขางนอก แกสอันตรายอาจแพร
กระจายออกมาจากจุดเกิดปฏิกริ ยิ าของสารเคมี
หรือสารอินทรียต ามธรรมชาติหรือจากการทํางาน
รวมถึงปริมาณออกซิเจนลดลงจนไมพอหายใจ
หรือปริมาณออกซิเจนเพิม่ ขึน้ จนทําใหเกิดการลุก
ติดไฟ/การระเบิดเมือ่ สัมผัสกับแหลงความรอน
ซึ่งเมื่อเกิดสภาวะแกสพิษ แกสไวไฟ ออกซิเจน
นอยหรือมากเกินไปจะไมมกี ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ี
ขึ้นเพราะไมมีการระบายอากาศตามธรรมชาติ

เพือ่ ใหคนงานเขาไปทํางานประจํา แตเปนบริเวณ
สําหรับปฏิบตั งิ านชัว่ คราวหรือเฉพาะกิจกําหนด
ระยะเวลาไวแนนอน วัตถุประสงคแทจริงในการ
สรางพืน้ ทีอ่ บั อากาศ ไดแก ใชเปนทีเ่ ก็บวัตถุดบิ
ติดตั้งสาธารณูปโภคหรือเครื่องจักรขนาดใหญ
สรางผลผลิต เคลือ่ นยาย/ขนสงวัสดุ ฯลฯ ซึง่ ตอง
มีการเขาไปทํางานเปนครัง้ คราวเพื่อตรวจสอบ
ซอมแซม ซอมบํารุง ทําความสะอาด และอื่นๆ
โดยตองพบกับความยากลําบากและเผชิญหนา
กับอันตรายนานาชนิดที่อยูภายใน
เทาทีม่ กี ารสํารวจ พืน้ ทีอ่ ับอากาศพบได
ทั่วไปในงานเหมืองแร งานกอสรางและซอม
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บรรยากาศมีความเปนพิษ (Toxic Atmosphere)
สิ่งจะทําใหพื้นที่อับอากาศมีบรรยากาศ
เปนพิษ ไดแก สารทีจ่ ดั เก็บหรือสะสมอยูภ ายใน
ไมวา จะอยูใ นสถานะของแข็ง ของเหลว แกส ฝุน
หรืออนุภาคแขวนลอยตางๆ เมื่อเวลาผานไป
จะมีการสลายตัวระดับโมเลกุลทําใหบางสวน
กลายเปนแกสพิษสะสมอยู ตามผนังและสวน
ลางสุดของพื้นที่ (ตัวอยางเชน บริเวณกนถังมี
ตะกอนทั บถมอยู ) เมื่ อเข าไปทําสะอาดผนั ง
หรือตักตะกอนกนถังออก แกสพิษทีส่ ะสมอยูจ ะ
แพรกระจายออกมา พบมากที่สุดในกรณีนี้คือ
แกสไฮโดรเจนซัลไฟดหรือ “แกสไขเนา”
นอกจากสารที่จัดเก็บหรือสะสมอยูภาย
ในพื้นที่แลว สารที่เกิดระหวางการปฏิบัติงาน
ตางๆ ก็ทําใหเกิดบรรยากาศเปนพิษไดเชนกัน
เชน ระหวางการทําความสะอาด ผงซักฟอกหรือ
ผงขัดเมือ่ สัมผัสน้าํ จะทําใหเกิดกลิ่นรุนแรงและ
เปนสารพิษ และการทํางานทําใหเกิดความรอน
โดยเฉพาะการเชือ่ ม โมเลกุลของวัตถุทถี่ กู เชือ่ ม
และลวดเชือ่ มจะแตกตัวแลวปลอยแกสพิษออก
มาในรูปควันหรือฟูมกลิ่นรุนแรงและอันตราย
อยางยิ่งตอระบบหายใจ


บํารุงสาธารณูปโภค งานโยธาดานคมนาคม
งานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม และอื่นๆ
สวนใหญมลี กั ษณะทางกายภาพขางตนหลายขอ
รวมกั นซึ่ งเพิ่ มความเปนอั นตรายรายแรงต อ
ชีวิตและสุขภาพของผูเขาไปปฏิบัติงานภายใน
และจําเป นอยางยิ่ งจะตองหามาตรการความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหพวกเขา
ไดรับอันตรายและกลับออกมาโดยสวัสดิภาพ

อันตรายในพื้นที่อับอากาศ
เมื่อเขาไปในพื้นที่อับอากาศ เราจะตอง
เผชิญกับอันตรายชนิดตางๆ ดังตอไปนี้
 บรรยากาศเปนอันตราย (Hazardous
Atmosphere) ทีเ่ ปนหลักมีอยู 3 ลักษณะ ไดแก
 บรรยากาศขาดออกซิเจน
เมือ่ ปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศของ
พื้นที่ใดก็ตาม มีนอยกวา 19.5% จะถือวาเปน
บรรยากาศขาดออกซิเจน (Oxygen Deficient
Atmosphere) ซึ่งหามเขาไปโดยไมมีอุปกรณ
ชวยหายใจชนิดมีถงั อากาศในตัว (SCBA) หรือ
ชนิดทออากาศ (Airline) สาเหตุใหญที่ทําให
ออกซิเจนลดลงคือ เมือ่ ถูกใชไปแลวไมมอี ากาศ
ใหมเขามาเติม ทั้งใชหายใจ ใชทํางาน (เชื่อม
ตัด เจียร ฯลฯ) ใชในกระบวนการเคมี (การเกิด
สนิม การสลายสารอินทรีย เปนตน) รวมทัง้ ถูก
แทนที่โดยแกสคารบอนไดออกไซด และ/หรือ
ไนโตรเจน ทั้งนี้ ออกซิเจนในบรรยากาศปกติมี
อยูประมาณ 21% โดยอัตรา 19.5% เปนขั้น
ต่ําสุดที่คนเขาไปขางในไดโดยไมตองใชเครื่อง
ชวยหายใจ และหากปราศจากเครือ่ งชวยหายใจ
เมือ่ ปริมาณออกซิเจนลดลงจนเหลือ 16% หรือ
นอยกวาจะเกิดอาการสมองมึนงง ประสาทรับรู

การตรวจสอบบรรยากาศภายใน
พื้นที่อับอากาศ
ผิดปกติ หายใจลําบาก เหลือ 14% หรือนอยกวา
กระบวนการตัดสินใจจะผิดพลาด เหนื่อยและ
เมื่อยลาอยางรวดเร็ว เหลือ 6% หรือนอยกวา
หายใจไมออกและเสียชีวติ ในอีกไมกนี่ าทีตอมา
 บรรยากาศมีความไวไฟ (Flammable
Atmosphere)
มีสองสิ่งที่ทําใหเกิดบรรยากาศไวไฟขึ้น
ในพื้นที่อับอากาศ นั่นคือ 1) ออกซิเจน และ
2) แกส ไอสาร หรือฝุน ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ วไฟ หาก
สองสิ่งรวมตัวกันในอัตราสวนผสมที่พอเหมาะ
แลวสัมผัสความรอน ประกายไฟ หรือสะเก็ดไฟ
จากการทํางานเชือ่ ม ตัด เจียร จะทําใหเกิดการ
ระเบิดหรือลุกไหมรนุ แรง ในกรณีของออกซิเจน
อยางเดียว หากมีปริมาณเกิน 21% เรียกวา
“ออกซิเจนลน” (Rich Oxygen) จะมีผลทําให
วัตถุไวไฟตางๆ รวมถึงเสื้อผาและเสนผมของ
มนุษยลกุ ไหมรนุ แรงเมือ่ ไดรบั ความรอน ดังนัน้
จึงมีขอหามในการใชออกซิเจนบริสุทธิ์ภายใน
พื้นที่อับอากาศ

กอนเขาไปทํางานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศใดๆ
ตองมีการตรวจสอบปริมาณแกสหรือไอระเหย
ที่ สะสมอยู เสียกอน แกสชนิดเบากวาอากาศ
(เชน มีเทน) ลอยอยูด า นบน ชนิดน้าํ หนักเทาๆ
อากาศ (เชน คารบอนมอนนอกออกไซด) จะอยู
ตรงกลาง และแกสชนิดหนักกวาอากาศ (เชน
ไฮโดรเจนซัลไฟด) รวมตัวอยูดานลาง ในการ
ตรวจสอบบรรยากาศในพืน้ ที่อับอากาศจึงตอง
ทําทุกจุด ทัง้ ดานบน ตรงกลาง ดานลาง รวมถึง
จุดอับตางๆ โดยใชเครื่องวัดและตัวเทียบที่ได
มาตรฐาน หากผลตรวจสอบพบวา บรรยากาศ
ขาดออกซิเจน มีแกสพิษ หรือไอสารไวไฟ ตอง
ทําการระบายอากาศแลวตรวจสอบซ้าํ กอนจะมี
การปฏิบัติงาน หากไมสามารถระบายอากาศ
แตจะตองเขาไปเพือ่ ทําภารกิจจําเปน เชน กูภ ยั
ผูเขาไปตองสวมเครื่องชวยหายใจที่เหมาะสม
คําเตือน อยาเชื่อมั่นในประสาทสัมผัส
(กลิน่ ) ของตัวเองแลวสรุปวาบรรยากาศภายใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศมีความปลอดภัย คุณไมสามารถ
มองเห็นหรือไดกลิ่นแกสหรือไอสารเคมีหลาย
ชนิด เชนเดียวกับการขาดออกซิเจน
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การระบายอากาศ (Ventilation)
การระบายอากาศดวยพัดลม (Fan) หรือ
เครื่องเปาลมขนาดใหญ (Blower) สามารถไล
แกสอันตรายและไอระเหยของสารไวไฟออกไป
จากพืน้ ทีอ่ บั อากาศได โดยมีดว ยกันหลายวิธใี ห
เลือกใชขนึ้ อยูก บั ตัวแปรสําคัญ ไดแก ขนาดของ
ชองทางออก ชนิดของแกสหรือไอระเหย รวมถึง
แหลงอากาศที่จะนําเขามาไลแกสพิษ
ภายใตสถานการณที่แกสหรือไอระเหย
ไวไฟเขาแทนทีอ่ อกซิเจนแตอตั ราสวนออกซิเจน
ยังสูงเกินไปทีจ่ ะทําใหเกิดการจุดติด (Too Rich
Oxygen) เมือ่ ทําการระบายอากาศโดยสงอากาศ
ใหมเขาไปอาจทําใหสวนผสมเจือจางลงจนอยู
ในยานไวไฟหรือระเบิดได (Explosive Range)
ขณะทีก่ ารใชแกสเฉือ่ ย เชน คารบอนไดออกไซด
ไนโตรเจน หรืออารกอน แกสเฉือ่ ยจะเขาแทนที่
ออกซิเจนเกือบทัง้ หมด (ปริมาณออกซิเจนใกล
ถึงระดับ 0) ดังนั้น หลังจากระบายอากาศครั้ง
แรกไปแลว จําเปนตองนําอากาศบริสุทธิเ์ ขามา
อีกครั้ง (Well Ventilation) และทําการตรวจวัด
กอนจะมีการเขาไปทํางาน
วิธรี ะบายอากาศทีท่ าํ กันโดยทัว่ ไป ใชทอ
ขนาดใหญ ปลายดานหนึง่ ตอเขากับพัดลมหรือ
เครือ่ งเปา ขณะปลายอีกขางยืน่ ออกไปดานนอก
พนชองเปดหรือปากทางออก โดยอยูในระดับ
ต่าํ กวาพัดลม ในการระบายอากาศพัดลมจะดูด
แกสอันตรายเขาทอและดันออกสูท ี่กกั เก็บดาน
นอก ขณะเดียวกันจะมีการดูดอากาศดีเขามา
แทนที่ดวยพัดลมสําหรับดูดอากาศบริสุทธิโ์ ดย
ตรงซึง่ ตัง้ อยูค นละตําแหนงกับตัวดูดอากาศเสีย
ทัง้ นี้ ใหทาํ การระบายอากาศตอเนือ่ งนานเทาที่
ทําไดเพราะแกสอันตรายบางชนิดสามารถกอตัว
ขัน้ มาไดอกี หากใชเวลาระบายอากาศไมเพียงพอ
การเลิกใชพนื้ ทีอ่ บั อากาศ (Isolation)
เมื่อตองการเลิกใชพื้นที่อับอากาศ นอก
จากการปดตายที่ทางเขาออกแลว ภายในพื้นที่
ตองปดเครือ่ งจักร เครือ่ งมือ อุปกรณไฟฟา รวม
ถึงเสนทางสงพลังงานตางๆ ดวยวิธตี อไปนี้
 ปดเครื่ องแล วล็อคไว (Lockout) กรณี
เปนแหลงจายกระแสไฟฟา ใหปดสวิทชหลัก
แลวล็อคดวยกุญแจซึ่งไมสามารถเปดไดโดยผู
ไมมีสวนเกี่ยวของหรือรับผิดชอบพื้นที่อับอากาศ
แหงนัน้ แลวแขวนปายเตือน “หามเปดใชงาน”
(Do Not Operate)
 ถอดขอตอทอแลวระบายของเหลวออก
ใหหมด (Blanking & Bleeding) ใชกบั ทอไฮโดรลิก

หรือทอแรงดันเพือ่ ไมใหปอ นเขาเครือ่ งจักรหรือ
เครื่องมือไดอีกตอไป
 ถอดตั วเชื่ อมต อออก (Disconnecting)
หมายถึง การถอดตัวเชือ่ มตอทีท่ าํ ใหเครือ่ งจักร
เคลือ่ นไหว เชน โซ สายพาน ฟนเฟอง ฯลฯ แลว
แยกออกไปเก็บตางหาก ใชกับเครื่ องจักรกล
เครื่องยนต เครื่องมือ และอื่นๆ
 ยึดสวนต างๆ ของเครื่ องจัก รกลไมให
เคลื่ อนไหว (Securing) เปนการผูก มัด รัด หรือ
ล็อคสวนที่เคลื่อนไหวไดของเครื่องจักรกลหรือ
เครื่องยนตดวยกุญแจ กลอน โซ ไมหนุน ลิ่ม
รวมไปถึงการใชเครื่องกั้นไมใหเขาถึง

เครื่องชวยหายใจ (Respirators)
เครือ่ งชวยหายใจเปนอุปกรณทําใหผอู ยู
ในพื้นที่อับอากาศหายใจไดอยางปลอดภัย ไม
ตองสูดอากาศเสีย แกสพิษ หรือฝุนผงอันตราย
เขาไป มีใช 2 ประเภท ไดแก ประเภทหนากาก
กรองอากาศ (Air Purifying) และประเภทปอน
อากาศ (Air Supplying) ซึ่งนําอากาศสําหรับ
หายใจบรรจุในถังสงเขาหนากาก
ทัง้ นี้ ในบรรยากาศขาดออกซิเจน ตองใช
เครื่องชวยหายใจประเภทปอนอากาศเทานั้น
ในการเลือกใชเครือ่ งชวยหายใจเมือ่ ตอง
เขาไปทํางานในพื้นที่อับอากาศแตละแหง ตอง
เลือกให เหมาะกั บสภาพบรรยากาศภายในที่
ผานการตรวจสอบแลว รวมถึงลักษณะของพืน้ ที่
รูปแบบการทํางาน และขนาดของผูสวมใส โดย
ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีไ่ ดรบั การฝกอบรมและฝก
ซอมเปนระยะซึ่งนายจางเปนผูจัดขึ้น

คนเฝาระวังและการกูภ ยั (Standby
and Rescue)
ตองมีอยางนอย 1 คน ทําหนาทีเ่ ฝาระวัง
(Standby) อยูภายนอกพื้นที่อับอากาศตลอด
เวลาที่ยังมีคนอยูขางใน บุคลากรดังกลาวตอง
คอยติดตอสือ่ สารกับผูท าํ งานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ทัง้ การมองดูและการพูดคุย (รวมถึงสือ่ สารทาง
โทรศัพทหรือวิทยุสองทาง) โดยไมตองไปทํา
หนาที่อื่น และเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นที่
อับอากาศจะเปนผูแจงเหตุใหมีการกูภัย แตไม
เขาไปขางในจนกวาความชวยเหลือมาถึง ทั้งนี้
ในการเขาไปตองอยูในชุดปองกันที่เหมาะสม
พรอมกับสวมใสเครื่องชวยหายใจ SCBA
ในสหรัฐอเมริกา มากกวา 50% ของผู
เสียชีวิตในพืน้ ที่อบั อากาศเปนคนงานพยายาม
ลงไปชวยเหลือผูป ระสบภัยทัง้ ทีไ่ มไดเรียนรูแ ละ
ฝกอบรมวิธีกูภัยที่ถูกตอง
บุคลากรทําหนาทีก่ ภู ยั /ชวยชีวติ คนงาน
ที่ประสบภัยในพื้นที่อับอากาศตองผานการฝก
อบรมมาเปนอยางดี มียทุ ธวิธตี อบโตเหตุฉกุ เฉิน
ที่ถูกตองและรัดกุม รวมถึงสามารถใชอุปกรณ
และเครื่องมือกูภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาด
ไมไดคือแผนปฏิบัติการตั้งแตเริ่มเขาพื้นที่จน
ถึงขัน้ สุดทายในการนําตัวผูป ระสบภัยขึน้ มาโดย
สวัสดิภาพซึง่ ผานการฝกซอมทบทวนเปนประจํา
ตองนําออกมาใชและทําตามอยางเครงครัด
การดวนลงไปชวยเหลือเพือ่ นรวมงานดวย
ความปรารถนาดีแตไมมแี ผนปฏิบตั กิ ารใดๆ อาจ
เปนการเพิ่มจํานวนผูตองการความชวยเหลือ
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พืน้ เปยกลืน่ (Slick/Wet Surface)
บริเวณพื้นบอ หลุม อุโมงค มักเปยกลื่น
เพราะมีความชืน้ หรือน้าํ ซึมออกมา เชนเดียวกัน
กับถัง ทอ หรือที่บรรจุของเหลวตางๆ มักมีการ
ตกคางดานลางสุด เมือ่ เหยียบลงไปหรือกาวเดิน
อาจลื่นลมบาดเจ็บหรือศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิต
ที่สําคัญพื้นเปยกชื้นมีภาพเปนตัวนําไฟฟาซึ่ง
เปนอันตรายตอผูเขาไปทํางานเปนอยางยิ่ง
 วัตถุตกหลน (Falling Objects)
พืน้ ทีอ่ บั อากาศหลายแหงมีโครงสรางไม
แข็งแรง มีความชื้นสูง รวมถึงมีสารเคมีทําให
วัตถุอนื่ เสือ่ มสภาพสะสมในปริมาณมากบริเวณ
ผนังดานบนหรือเพดานจึงเสื่อมโทรมลง บาง
แหงดานบนเปดโลง หรือมีการทํางานอืน่ เหนือ
ศีรษะผูอยูขางใน ทําใหเปนไปไดสูงที่จะมีเศษ
วัสดุตกลงมาใสผูปฏิบัติงาน จึงตองระมัดระวัง
โดยควรสวมหมวกแข็งนิรภัยไวตลอดเวลาหาก
หลวมๆ เมื่อคนงานกาวเทาเหยียบจะทําใหพื้น เห็นวามีปญหานี้ในบริเวณที่ยืนทํางานอยู
รายการตรวจสอบ (Checklist) กอน
ยุบแลวตกลงไปขางลางขณะทีว่ สั ดุไหลทวมลงมา
หากทวมถึ งชวงขาและลําตัวจะเคลื่ อนไหวไป เขาพื้นที่อับอากาศ
ใช รายการตรวจสอบต อไปนี้ ประเมิ น
ไหนไมได ถาถึงศีรษะจะหายใจไมออกแลวเสีย
ชีวิต สภาพนี้คือ “ถูกปดลอม” หรือ “ติดกับ” พื้นที่อับอากาศที่จะเขาไปปฏิบัตงิ านวามีความ
ไมสามารถหนีออกมาขางนอก จําเปนตองไดรบั ปลอดภัยเพียงพอหรือไม
คําเตือน หามเขาพื้นที่อับอากาศกอน
การชวยชีวิตอยางเรงดวน
จะตอบคําถามเหลานี้แลวดําเนินการปรับปรุง
 เสียงดัง (Noise)
เสียงระดับเดียวกัน หากเกิดในพื้นที่อับ แกไขจนแนใจวามีความปลอดภัยเพียงพอแลว
ตอบ “ใช” หรือ “ไมใช” เทานั้น!
อากาศจะมีความดังมากกวาเกิดขางนอกเพราะ
 จําเปนตองเขาไปหรือไม
มี การสะทอนกลั บไปกลั บมาในบริเวณจํากั ด
 การทดสอบ (Testing)
ระดับเสียงดัง (Noise) ในบรรยากาศปกติจะดัง
 เครื่ อ งทดสอบบรรยากาศในพื้ น ที่
เปนสองเทาหากอยู ในบอหรืออุโมงค ยิ่ งเปน
พื้นที่อับอากาศประเภทหอหุมดวยโลหะ เชน อับอากาศมีการเทียบคาถูกตองหรือไม
 บรรยากาศในพื้ นที่ อั บ อากาศได รั บ
ถังหรือทอทําดวยเหล็กกลา เสียงเกิดขึน้ มาจาก
การทํางานขางในจะเปนอันตรายตอระบบการ การทดสอบแลวหรือไม
 ปริมาณออกซิเจนมีอยางนอย 19.5%
ไดยนิ ทันทีหากไมมเี ครื่องปองกัน และถึงแมไม
ถึงขัน้ นัน้ แตเสียงในพืน้ ทีอ่ บั อากาศอาจรบกวน แตไมเกิน 21%
 มี แ ก ส หรื อ ไอสารประเภทเป น พิ ษ
การสื่อสารโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตอง
บอกใหคนงานหนีออกมาโดยเร็ว ดังนัน้ จึงตอง (Toxic) ไวไฟ (Flammable) หรือเขาทีอ่ อกซิเจน
เตรียมอุปกรณปอ งกันเสียงดังเขาไปใชงานดวย (Oxygen-displacing) หรือไม ถาใช เปนสาร
หากไมสามารถหลีกเลี่ยงทําใหเกิดเสียงดังได ชนิดใดตอไปนี้


เมือคนช
่ วยตองกลายเปนผูประสบภั

ยไปดวย
ในบางกรณีอาจลามเปนลูกโซ มีคนทีส่ องทีส่ าม
และคนตอๆ ไป ทําเชนเดียวกันและไดรับผล
ไมแตกตาง กระทัง่ กลายเปนโศกนาฏกรรมเมือ่
มีคนงานเสียชีวิตพรอมกันหลายรายทั้ งที่ มีผู
ประสบเหตุเริ่มตนเพียงรายเดียวซึ่งหากมีการ
กูภัย/ชวยชีวิตที่ถูกตองและเหมาะสม จะไมมี
ใครจากไปแมแตคนเดียว
คําเตือน การกูภ ยั ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศโดย
ปราศจากการวางแผนจะสงใหเกิดความสูญเสีย
เพิ่มเติม โดยองคประกอบสําคัญคูกับแผนงาน
ไดแก บุคลากรผานการฝกอบรมและอุปกรณที่
เหมาะสม ซึง่ จะตองดําเนินการอยางเรงดวนแต
เต็มไปดวยความรอบคอบ

อันตรายทางกายภาพทัว่ ไปในพืน้ ที่
อับอากาศ
นอกเหนืออันตรายตามทีก่ ลาวไปขางตน
ภายในพื้ นที่ อับอากาศอาจเกิดอันตรายอื่ นๆ
เพิ่มเติมขึ้นมาได อาทิ
 อุณหภูมถ
ิ งึ ขีดสุด (Temperature Extremes)
ไมวารอนหรือเย็น หากมีระดับมากเกิน
ไปยอมสงกระทบดานลบตอผูเขาไปทํางาน จึง
จําเปนตองแกปญหากอนจะอนุญาตใหเขาไป
ตัวอยางเชน ภายในพื้นที่รอนจัดเพราะมีไอน้ํา
รอนเล็ดรอดเขาไป ตองรอใหไอน้ําหมดไปและ
อุณหภูมิลดลงถึงระดับปกติถงึ จะเขาทํางานได
 การถูกปดลอม (En gulfment)
พืน้ ทีเ่ ปนทรายหรือวัสดุนา้ํ หนักเบา เชน
กระดาษ ผงถาน ขี้เลื่อย ฯลฯ กองรวมกันอยาง
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ไฮโดรเจนซัลไฟด (Hydrogen Sulfide)
 คารบอนมอนนอกไซด (Carbon Monoxide)
 มีเธน (Methane)
 คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide)
 แกสอื่นๆ (ระบุชื่อ......)
 การติดตามตรวจสอบ (Monitoring)
 มีการติดตามตรวจสอบภายในพื้นที่
อับอากาศระหวางที่มีการปฏิบัติงานหรือไม
 ทําตอเนื่องหรือไม
 ทําเปนชวงๆ หรือไม (ถาใช ใหระบุ
ฃวงหางตอครัง้ )
ขอควรจํา สภาพบรรยากาศภายในพืน้ ที่
อับอากาศเปลีย่ นแปลงไดตามลักษณะงานทีท่ าํ
และวัสดุที่นําเขาไปใชหรือเก็บ ดังนั้น ตอนเขา
ไปครัง้ แรกมีความปลอดภัย แตหลังจากนัน้ อาจ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวรายลงอยางรวดเร็ว
 การทําความสะอาด (Cleaning)
 มี การทําความสะอาดก อนเข าพื้ น ที่
อับอากาศหรือไม
 พื้นที่ไดรับการอบไอน้ําหรือไม
 หากไดรับการอบไอน้ํา มีการปลอย
ใหเย็นกอนอนุญาตใหเขาไปหรือไม
 การระบายอากาศ (Ventilation)
 มี การระบายอากาศภายในพื้ นที่ อั บ
อากาศกอนเขาไปหรือไม
 อากาศซึ่ ง นําเข า ไปในระบบระบาย
อากาศติดตัง้ ในพืน้ ทีอ่ ับอากาศ ปลอดจากแกส
ไอสาร หรืออนุภาคที่เปนพิษหรือติดไฟไดหรือไม
 เมื่ อ สภาพบรรยากาศภายในพื้ น ที่
อากาศไมเหมาะสมและไดระบายอากาศแลว
มีการตรวจสอบซ้ําหรือไม
 เครือ
่ งแตงกาย/อุปกรณ (Clothing &
Equipment)
 ตองการเครือ
่ งแตงกายชนิดพิเศษ เชน
รองเทาบูท ชุดปองกันสารเคมี แวนตานิรภัย
ถุงมือ ฯลฯ หรือไม (ถาใช ระบุใหชดั เจน...........)
 ตองการอุปกรณพิเศษ เชน อุปกรณ
กูภัย อุปกรณสื่อสาร ฯลฯ หรือไม (ถาใช ระบุ
ใหชัดเจน...........)
 ตองการเครื่องมือพิเศษ เชน เครื่อง
ปองกันการสปารก (Sparkproof) หรือไม (ถา
ใช ระบุใหชัดเจน ............)
 การป องกัน ระบบหายใจ (Respiratory
Protection)
 อุปกรณชว
 ยหายใจสําหรับใชในพื้นที่
อับอากาศเปนผลิตภัณฑไดรับการรับรองตาม


มาตรฐาน MSHA/NIOSH หรือมาตรฐานชัน้ นํา
สถาบันอื่นๆ หรือไม
 ต องการใช อุ ป กรณ ช วยหายใจ เช น
หนากากกรองอากาศ เครื่องชวยหายใจ SCBA
และอื่นๆ หรือไม (ถาใช ระบุใหชัดเจน..........)
 สามารถเดินเขาไปในพืน
้ ที่อบั อากาศ
ขณะสวมใสอุปกรณชว ยหายใจไดหรือไม (หาก
ไมทราบ ใหลองปฏิบัติ)
 การฝกอบรม (Training)
 คุ ณได รับการฝ กอบรมการใชเครื่ อง
ชวยหายใจหรือไม
 คุณไดรบ
ั การฝกอบรมการปฐมพยาบาล
และ/หรือ การชวยฟนคืนชีพ (CPR) หรือไม
 คุ ณได รั บการฝ ก อบรมการเขาพื้ นที่
อับอากาศและรูวิธีที่ถูกตองหรือไม
 เฝาระวัง/กูภ
 ยั (Standby/Rescue)
 มี ก ารจั ดคนเฝ าระวั ง ภายนอกพื้ น ที่
อับอากาศเพื่อดูแลและสือ่ สารกับคนทํางานอยู
ขางในหรือไม
 คนเฝ าระวั งสามารถมองเห็ น และ/
หรือ สื่อสารกับคนขางในไดตลอดเวลาหรือไม
 คนเฝ าระวั ง ได รั บ การฝ ก อบรมด าน
การกูภัย/ชวยชีวิตมาแลวหรือไม
 ตองใชเชื อกและสายรัดตัวสําหรับใช
ในการชวยคนที่อยูขางในออกมาหรือไม
 มี ห น ว ยกู ภั ย ทํา หน า ที่ โ ดยตรงเมื่ อ
เกิดสถานการณฉกุ เฉินในพืน้ ทีอ่ บั อากาศหรือไม
 คุ ณ คุ นเคยกั บ ขั้ นตอนการกู ภั ย /
ชวยชีวิตหรือไม
 คุ ณ รู ว า จะแจ ง ใครและแจ ง อย า งไร
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ใชหรือไม

ใบอนุญาต (Permit)
ใบอนุญาตเขาที่เปนทางการเพื่อรับรอง
พื้นที่อับอากาศผานการทดสอบบรรยากาศจน
แนใจวาปลอดภัยที่จะเขาไป พรอมระบุขอควร
ระวัง อุปกรณทจี่ ะใช รวมถึงประเภทงานทีจ่ ะทํา
 มี การออกใบอนุ ญ าตให เข าพื้ น ที่ อั บ
อากาศหรือไม
 ใบอนุ ญ าตมี หมายเลขโทรศั พ ท แ จ ง
เหตุฉุกเฉินระบุไวดวยหรือไม
ถาคําตอบสวนใหญหรือทัง้ หมดคือ “ใช”
หมายถึง พื้ นที่อับอากาศที่ จะเขาไปทํางานมี
ความปลอดภัยเพียงพอ แตตองมีการเฝาระวังและ
ตรวจสอบอยางตอเนื่องหรือเปนระยะๆ ในชวง
เวลาทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจากลักษณะทางกายภาพ
และสภาพบรรยากาศในพืน้ ทีอ่ บั อากาศสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
Source : A Guide to Safety in Confined Spaces written by Ted Pettit and Herb
Linn; U.S National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH)
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