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NIOSH ยอมาจาก National Institute for
Occupational Safety and Health หมายถึง
สถาบนัสขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติสหรัฐอเมริกา สังกัดกระทรวงสุขภาพ
และบริการมนษุย (U.S. Department of Health
and Human Services) เปนองคกรทําการศึกษา
คนควา วิจยั ใหคําแนะนาํ รวมถงึออกมาตรฐาน
ความปลอดภัยและอาชวีอนามัยสาํหรับงานภาค
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในนามรัฐบาล
กลาง โดยทํางานควบคูกบัสาํนกัความปลอดภัย
และสขุภาพแหงชาติสหรัฐอเมริกา (OSHA) ของ
กระทรวงแรงงาน ซึง่มีหนาท่ีออกกฎหมายดาน
ความปลอดภัยในการทํางานโดยตรง

เกีย่วกบัความปลอดภัยในการทํางานใน
พื้นท่ีอับอากาศ NIOSH ออกเอกสารแนะนําชื่อ
“A Guide to Safety in Confined Spaces” เขียน
โดย Ted Pettit และ Herb Linn มีสาระสําคัญ
สรุปไดดังนี้

นยิามพืน้ทีอ่บัอากาศ
พืน้ท่ีใดท่ีมีลักษณะทางกายภาพตอไปนี้

หนึ่งขอหรือมากกวาถือวาเปนพื้นท่ีอับอากาศ
 มีชองทางเขาและทางออกจํากัด
 ไม มีการระบายอากาศเปนไปตาม

ธรรมชาติท่ีเหมาะสมหรือเพียงพอ
 ไมไดออกแบบมาเพื่ อเปนสถานท่ี

ทํางานอยางตอเนือ่ง
มีชองทางเขาและทางออกจํากัด
พื้นท่ีอับอากาศมีทางเขาและทางออก

(สวนใหญคือชองทางเดียวกัน) ท่ีมีขอจํากดัท้ัง
ขนาดและจดุท่ีต้ัง กลาวคือ มีขนาดเล็ก บางแหง
มีขนาดเสนผานศูนยกลางของสวนกวางสดุเพยีง
18 นิ้ว ซึ่งยากจะเอาตัวลอดเขาไปหรือออกมา
โดยสะดวก อีกท้ังการขนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ

ท้ังเขาและออกพืน้ท่ี โดยเฉพาะในกรณเีกดิเหตุ
ฉุกเฉินซึง่ตองเขาไปกูภัย/ชวยชวิีต เปนไปอยาง
ลําบาก แตในบางพืน้ท่ี ทางเขาออกมีขนาดใหญ
ตัวอยางเชน ถงัขนาดใหญดานบนเปดโลงหรือมี
ชองคนลอด (Manhole) หลุมหรือบอ หองในเรือ
และอ่ืนๆ สามารถเขาพื้นท่ีโดยใชบันได ระบบ
สงตัวดวยรอกและเชือก หรือแทนไฮโดรลิก
แตเม่ือเกิดอุบัติภัยใดๆ ข้ึนมา การกูภัยทําได
ทางเดียวคือดึงตัวข้ึนมาจากดานลาง ซึ่งตอง
ดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญหรือผานการอบรม
ดานนีม้าโดยตรง มีเคร่ืองมือกูภัยประสทิธภิาพ
สูงและทําตามข้ันตอนท่ีถูกตองและปลอดภัย

ไมมีการระบายอากาศเปนไปตาม
ธรรมชาติท่ีเหมาะสมหรือเพียงพอ

ดวยลักษณะโครงสรางและการออกแบบ
ภายในอากาศไมสามารถผานเขาออกพื้นท่ีอับ
อากาศไดอยางสะดวก ดังนัน้บรรยากาศขางใน
จึงแตกตางจากขางนอก แกสอันตรายอาจแพร
กระจายออกมาจากจดุเกดิปฏิกริิยาของสารเคมี
หรือสารอินทรียตามธรรมชาติหรือจากการทํางาน
รวมถึงปริมาณออกซิเจนลดลงจนไมพอหายใจ
หรือปริมาณออกซเิจนเพิม่ข้ึนจนทําใหเกดิการลุก
ติดไฟ/การระเบดิเม่ือสมัผสักบัแหลงความรอน
ซึ่งเม่ือเกิดสภาวะแกสพิษ แกสไวไฟ ออกซิเจน
นอยหรือมากเกนิไปจะไมมีการเปล่ียนแปลงท่ีดี
ข้ึนเพราะไมมีการระบายอากาศตามธรรมชาติ

ไมไดออกแบบมาเพ่ือเปนสถานท่ี
ทํางานอยางตอเน่ือง

พืน้ท่ีอับอากาศสวนใหญไมไดออกแบบมา
เพือ่ใหคนงานเขาไปทํางานประจาํ แตเปนบริเวณ
สาํหรับปฏิบติังานชัว่คราวหรือเฉพาะกจิกาํหนด
ระยะเวลาไวแนนอน วัตถปุระสงคแทจริงในการ
สรางพืน้ท่ีอับอากาศ ไดแก ใชเปนท่ีเกบ็วัตถดิุบ
ติดต้ังสาธารณูปโภคหรือเคร่ืองจักรขนาดใหญ
สรางผลผลิต เคล่ือนยาย/ขนสงวัสดุ ฯลฯ ซึง่ตอง
มีการเขาไปทํางานเปนคร้ังคราวเพื่อตรวจสอบ
ซอมแซม ซอมบํารุง ทําความสะอาด และอ่ืนๆ
โดยตองพบกบัความยากลําบากและเผชญิหนา
กับอันตรายนานาชนิดท่ีอยูภายใน

เทาท่ีมีการสาํรวจ พืน้ท่ีอับอากาศพบได
ท่ัวไปในงานเหมืองแร งานกอสรางและซอม

www.safetylifethailand.com
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บํารุงสาธารณูปโภค งานโยธาดานคมนาคม
งานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม และอ่ืนๆ
สวนใหญมีลักษณะทางกายภาพขางตนหลายขอ
รวมกันซึ่งเพิ่มความเปนอันตรายรายแรงตอ
ชีวิตและสุขภาพของผูเขาไปปฏิบัติงานภายใน
และจําเปนอยางยิ่งจะตองหามาตรการความ
ปลอดภัยท่ีเหมาะสมเพื่อปองกันไมใหพวกเขา
ไดรับอันตรายและกลับออกมาโดยสวัสดิภาพ

อันตรายในพ้ืนท่ีอับอากาศ
เม่ือเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ เราจะตอง

เผชิญกับอันตรายชนิดตางๆ ดังตอไปนี้
 บรรยากาศเปนอนัตราย (Hazardous

Atmosphere) ท่ีเปนหลักมีอยู 3 ลักษณะ ไดแก
 บรรยากาศขาดออกซเิจน
เม่ือปริมาณออกซเิจนในบรรยากาศของ

พื้นท่ีใดก็ตาม มีนอยกวา 19.5% จะถือวาเปน
บรรยากาศขาดออกซิเจน (Oxygen Deficient
Atmosphere) ซึ่งหามเขาไปโดยไมมีอุปกรณ
ชวยหายใจชนิดมีถงัอากาศในตัว (SCBA) หรือ
ชนิดทออากาศ (Airline) สาเหตุใหญท่ีทําให
ออกซเิจนลดลงคือ เม่ือถกูใชไปแลวไมมีอากาศ
ใหมเขามาเติม ท้ังใชหายใจ ใชทํางาน (เชื่อม
ตัด เจยีร ฯลฯ) ใชในกระบวนการเคมี (การเกดิ
สนมิ การสลายสารอินทรีย เปนตน) รวมท้ังถกู
แทนท่ีโดยแกสคารบอนไดออกไซด และ/หรือ
ไนโตรเจน ท้ังนี้ ออกซิเจนในบรรยากาศปกติมี
อยูประมาณ 21% โดยอัตรา 19.5% เปนข้ัน
ตํ่าสุดท่ีคนเขาไปขางในไดโดยไมตองใชเคร่ือง
ชวยหายใจ และหากปราศจากเคร่ืองชวยหายใจ
เม่ือปริมาณออกซเิจนลดลงจนเหลือ 16% หรือ
นอยกวาจะเกดิอาการสมองมึนงง ประสาทรับรู

ผดิปกติ หายใจลําบาก เหลือ 14% หรือนอยกวา
กระบวนการตัดสินใจจะผิดพลาด เหนื่อยและ
เม่ือยลาอยางรวดเร็ว เหลือ 6% หรือนอยกวา
หายใจไมออกและเสียชีวิตในอีกไมกีน่าทีตอมา

 บรรยากาศมีความไวไฟ (Flammable
Atmosphere)

มีสองสิ่งท่ีทําใหเกิดบรรยากาศไวไฟข้ึน
ในพื้นท่ีอับอากาศ นั่นคือ 1) ออกซิเจน และ
2) แกส ไอสาร หรือฝุนท่ีมีคุณสมบติัไวไฟ หาก
สองสิ่งรวมตัวกันในอัตราสวนผสมท่ีพอเหมาะ
แลวสมัผสัความรอน ประกายไฟ หรือสะเกด็ไฟ
จากการทํางานเชือ่ม ตัด เจยีร จะทําใหเกดิการ
ระเบดิหรือลุกไหมรุนแรง ในกรณขีองออกซเิจน
อยางเดียว หากมีปริมาณเกิน 21% เรียกวา
“ออกซิเจนลน” (Rich Oxygen) จะมีผลทําให
วัตถุไวไฟตางๆ รวมถึงเสื้อผาและเสนผมของ
มนษุยลุกไหมรุนแรงเม่ือไดรับความรอน ดังนัน้
จึงมีขอหามในการใชออกซิเจนบริสุทธิ์ภายใน
พื้นท่ีอับอากาศ

 บรรยากาศมีความเปนพษิ (Toxic At-
mosphere)

สิ่งจะทําใหพื้นท่ีอับอากาศมีบรรยากาศ
เปนพษิ ไดแก สารท่ีจดัเกบ็หรือสะสมอยูภายใน
ไมวาจะอยูในสถานะของแข็ง ของเหลว แกส ฝุน
หรืออนุภาคแขวนลอยตางๆ เม่ือเวลาผานไป
จะมีการสลายตัวระดับโมเลกุลทําใหบางสวน
กลายเปนแกสพิษสะสมอยูตามผนังและสวน
ลางสุดของพื้นท่ี (ตัวอยางเชน บริเวณกนถังมี
ตะกอนทับถมอยู) เม่ือเขาไปทําสะอาดผนัง
หรือตักตะกอนกนถงัออก แกสพษิท่ีสะสมอยูจะ
แพรกระจายออกมา พบมากท่ีสุดในกรณีนี้คือ
แกสไฮโดรเจนซัลไฟดหรือ “แกสไขเนา”

นอกจากสารท่ีจัดเก็บหรือสะสมอยูภาย
ในพื้นท่ีแลว สารท่ีเกิดระหวางการปฏิบัติงาน
ตางๆ ก็ทําใหเกิดบรรยากาศเปนพิษไดเชนกัน
เชน ระหวางการทําความสะอาด ผงซกัฟอกหรือ
ผงขัดเม่ือสัมผสัน้าํจะทําใหเกิดกล่ินรุนแรงและ
เปนสารพษิ และการทํางานทําใหเกดิความรอน
โดยเฉพาะการเชือ่ม โมเลกลุของวัตถท่ีุถกูเชือ่ม
และลวดเชือ่มจะแตกตัวแลวปลอยแกสพิษออก
มาในรูปควันหรือฟูมกล่ินรุนแรงและอันตราย
อยางยิ่งตอระบบหายใจ

การตรวจสอบบรรยากาศภายใน
พ้ืนท่ีอับอากาศ

กอนเขาไปทํางานในพืน้ท่ีอับอากาศใดๆ
ตองมีการตรวจสอบปริมาณแกสหรือไอระเหย
ท่ีสะสมอยูเสียกอน แกสชนิดเบากวาอากาศ
(เชน มีเทน) ลอยอยูดานบน ชนดิน้าํหนกัเทาๆ
อากาศ (เชน คารบอนมอนนอกออกไซด) จะอยู
ตรงกลาง และแกสชนิดหนักกวาอากาศ (เชน
ไฮโดรเจนซัลไฟด) รวมตัวอยูดานลาง ในการ
ตรวจสอบบรรยากาศในพืน้ท่ีอับอากาศจึงตอง
ทําทุกจดุ ท้ังดานบน ตรงกลาง ดานลาง รวมถงึ
จุดอับตางๆ โดยใชเคร่ืองวัดและตัวเทียบท่ีได
มาตรฐาน หากผลตรวจสอบพบวา บรรยากาศ
ขาดออกซิเจน มีแกสพิษ หรือไอสารไวไฟ ตอง
ทําการระบายอากาศแลวตรวจสอบซ้าํกอนจะมี
การปฏิบัติงาน หากไมสามารถระบายอากาศ
แตจะตองเขาไปเพือ่ทําภารกิจจําเปน เชน กูภัย
ผูเขาไปตองสวมเคร่ืองชวยหายใจท่ีเหมาะสม

คําเตือน อยาเชื่อม่ันในประสาทสัมผัส
(กล่ิน) ของตัวเองแลวสรุปวาบรรยากาศภายใน
พืน้ท่ีอับอากาศมีความปลอดภัย คุณไมสามารถ
มองเห็นหรือไดกล่ินแกสหรือไอสารเคมีหลาย
ชนิด เชนเดียวกับการขาดออกซิเจน
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การระบายอากาศ (Ventilation)
การระบายอากาศดวยพดัลม (Fan) หรือ

เคร่ืองเปาลมขนาดใหญ (Blower) สามารถไล
แกสอันตรายและไอระเหยของสารไวไฟออกไป
จากพืน้ท่ีอับอากาศได โดยมีดวยกนัหลายวิธใีห
เลือกใชข้ึนอยูกบัตัวแปรสาํคัญ ไดแก ขนาดของ
ชองทางออก ชนดิของแกสหรือไอระเหย รวมถงึ
แหลงอากาศท่ีจะนําเขามาไลแกสพิษ

ภายใตสถานการณท่ีแกสหรือไอระเหย
ไวไฟเขาแทนท่ีออกซเิจนแตอัตราสวนออกซเิจน
ยงัสงูเกินไปท่ีจะทําใหเกดิการจุดติด (Too Rich
Oxygen) เม่ือทําการระบายอากาศโดยสงอากาศ
ใหมเขาไปอาจทําใหสวนผสมเจือจางลงจนอยู
ในยานไวไฟหรือระเบิดได (Explosive Range)
ขณะท่ีการใชแกสเฉ่ือย เชน คารบอนไดออกไซด
ไนโตรเจน หรืออารกอน แกสเฉ่ือยจะเขาแทนท่ี
ออกซเิจนเกอืบท้ังหมด (ปริมาณออกซเิจนใกล
ถึงระดับ 0) ดังนั้น หลังจากระบายอากาศคร้ัง
แรกไปแลว จาํเปนตองนาํอากาศบริสุทธิเ์ขามา
อีกคร้ัง (Well Ventilation) และทําการตรวจวัด
กอนจะมีการเขาไปทํางาน

วิธรีะบายอากาศท่ีทํากนัโดยท่ัวไป ใชทอ
ขนาดใหญ ปลายดานหนึง่ตอเขากบัพัดลมหรือ
เคร่ืองเปา ขณะปลายอีกขางยืน่ออกไปดานนอก
พนชองเปดหรือปากทางออก โดยอยูในระดับ
ตํ่ากวาพดัลม ในการระบายอากาศพดัลมจะดูด
แกสอันตรายเขาทอและดันออกสูท่ีกกัเกบ็ดาน
นอก ขณะเดียวกันจะมีการดูดอากาศดีเขามา
แทนท่ีดวยพัดลมสําหรับดูดอากาศบริสุทธิโ์ดย
ตรงซึง่ต้ังอยูคนละตําแหนงกบัตัวดูดอากาศเสยี
ท้ังนี ้ใหทําการระบายอากาศตอเนือ่งนานเทาท่ี
ทําไดเพราะแกสอันตรายบางชนดิสามารถกอตัว
ข้ันมาไดอีกหากใชเวลาระบายอากาศไมเพยีงพอ

การเลกิใชพืน้ทีอ่บัอากาศ (Isolation)
เม่ือตองการเลิกใชพื้นท่ีอับอากาศ นอก

จากการปดตายท่ีทางเขาออกแลว ภายในพื้นท่ี
ตองปดเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณไฟฟา รวม
ถึงเสนทางสงพลังงานตางๆ ดวยวิธตีอไปนี้

 ปดเคร่ืองแลวล็อคไว (Lockout) กรณี
เปนแหลงจายกระแสไฟฟา ใหปดสวิทชหลัก
แลวล็อคดวยกุญแจซึ่งไมสามารถเปดไดโดยผู
ไมมีสวนเก่ียวของหรือรับผิดชอบพ้ืนที่อับอากาศ
แหงนัน้ แลวแขวนปายเตือน “หามเปดใชงาน”
(Do Not Operate)

 ถอดขอตอทอแลวระบายของเหลวออก
ใหหมด (Blanking & Bleeding) ใชกบัทอไฮโดรลิก

หรือทอแรงดันเพือ่ไมใหปอนเขาเคร่ืองจกัรหรือ
เคร่ืองมือไดอีกตอไป

 ถอดตัวเช่ือมตอออก (Disconnecting)
หมายถงึ การถอดตัวเชือ่มตอท่ีทําใหเคร่ืองจกัร
เคล่ือนไหว เชน โซ สายพาน ฟนเฟอง ฯลฯ แลว
แยกออกไปเก็บตางหาก ใชกับเคร่ืองจักรกล
เคร่ืองยนต เคร่ืองมือ และอ่ืนๆ

 ยึดสวนตางๆ ของเคร่ืองจักรกลไมให
เคลื่อนไหว (Securing) เปนการผกู มัด รัด หรือ
ล็อคสวนท่ีเคล่ือนไหวไดของเคร่ืองจักรกลหรือ
เคร่ืองยนตดวยกุญแจ กลอน โซ ไมหนุน ล่ิม
รวมไปถึงการใชเคร่ืองกั้นไมใหเขาถึง

เครื่องชวยหายใจ (Respirators)
เคร่ืองชวยหายใจเปนอุปกรณทําใหผูอยู

ในพื้นท่ีอับอากาศหายใจไดอยางปลอดภัย ไม
ตองสูดอากาศเสีย แกสพิษ หรือฝุนผงอันตราย
เขาไป มีใช 2 ประเภท ไดแก ประเภทหนากาก
กรองอากาศ (Air Purifying) และประเภทปอน
อากาศ (Air Supplying) ซึ่งนําอากาศสําหรับ
หายใจบรรจุในถงัสงเขาหนากาก

ท้ังนี ้ในบรรยากาศขาดออกซเิจน ตองใช
เคร่ืองชวยหายใจประเภทปอนอากาศเทานั้น

ในการเลือกใชเคร่ืองชวยหายใจเม่ือตอง
เขาไปทํางานในพื้นท่ีอับอากาศแตละแหง ตอง
เลือกใหเหมาะกับสภาพบรรยากาศภายในท่ี
ผานการตรวจสอบแลว รวมถงึลักษณะของพืน้ท่ี
รูปแบบการทํางาน และขนาดของผูสวมใส โดย
ปฏิบติัตามแนวทางท่ีไดรับการฝกอบรมและฝก
ซอมเปนระยะซึ่งนายจางเปนผูจัดข้ึน

คนเฝาระวังและการกูภัย (Standby
and Rescue)

ตองมีอยางนอย 1 คน ทําหนาท่ีเฝาระวัง
(Standby) อยูภายนอกพื้นท่ีอับอากาศตลอด
เวลาท่ียังมีคนอยูขางใน บุคลากรดังกลาวตอง
คอยติดตอสือ่สารกบัผูทํางานในพืน้ท่ีอับอากาศ
ท้ังการมองดูและการพดูคุย (รวมถงึสือ่สารทาง
โทรศัพทหรือวิทยุสองทาง) โดยไมตองไปทํา
หนาท่ีอ่ืน และเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพื้นท่ี
อับอากาศจะเปนผูแจงเหตุใหมีการกูภัย แตไม
เขาไปขางในจนกวาความชวยเหลือมาถึง ท้ังนี้
ในการเขาไปตองอยูในชุดปองกันท่ีเหมาะสม
พรอมกับสวมใสเคร่ืองชวยหายใจ SCBA

ในสหรัฐอเมริกา มากกวา 50% ของผู
เสยีชวิีตในพืน้ท่ีอับอากาศเปนคนงานพยายาม
ลงไปชวยเหลือผูประสบภัยท้ังท่ีไมไดเรียนรูและ
ฝกอบรมวิธีกูภัยท่ีถูกตอง

บคุลากรทําหนาท่ีกูภัย/ชวยชวิีตคนงาน
ท่ีประสบภัยในพื้นท่ีอับอากาศตองผานการฝก
อบรมมาเปนอยางดี มียทุธวิธตีอบโตเหตุฉุกเฉิน
ท่ีถูกตองและรัดกุม รวมถึงสามารถใชอุปกรณ
และเคร่ืองมือกูภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาด
ไมไดคือแผนปฏิบัติการต้ังแตเร่ิมเขาพื้นท่ีจน
ถงึข้ันสดุทายในการนาํตัวผูประสบภัยข้ึนมาโดย
สวัสดิภาพซึง่ผานการฝกซอมทบทวนเปนประจาํ
ตองนําออกมาใชและทําตามอยางเครงครัด

การดวนลงไปชวยเหลือเพือ่นรวมงานดวย
ความปรารถนาดีแตไมมีแผนปฏิบติัการใด  ๆอาจ
เปนการเพิ่มจํานวนผูตองการความชวยเหลือ
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เม่ือคนชวยตองกลายเปนผูประสบภัยไปดวย
ในบางกรณอีาจลามเปนลูกโซ มีคนท่ีสองท่ีสาม
และคนตอๆ ไป ทําเชนเดียวกันและไดรับผล
ไมแตกตาง กระท่ังกลายเปนโศกนาฏกรรมเม่ือ
มีคนงานเสียชีวิตพรอมกันหลายรายท้ังท่ีมีผู
ประสบเหตุเร่ิมตนเพียงรายเดียวซึ่งหากมีการ
กูภัย/ชวยชีวิตท่ีถูกตองและเหมาะสม จะไมมี
ใครจากไปแมแตคนเดียว

คําเตอืน การกูภัยในพืน้ท่ีอับอากาศโดย
ปราศจากการวางแผนจะสงใหเกดิความสญูเสยี
เพิ่มเติม โดยองคประกอบสําคัญคูกับแผนงาน
ไดแก บุคลากรผานการฝกอบรมและอุปกรณท่ี
เหมาะสม ซึง่จะตองดําเนนิการอยางเรงดวนแต
เต็มไปดวยความรอบคอบ

อันตรายทางกายภาพท่ัวไปในพ้ืนท่ี
อับอากาศ

นอกเหนอือันตรายตามท่ีกลาวไปขางตน
ภายในพื้นท่ีอับอากาศอาจเกิดอันตรายอ่ืนๆ
เพิ่มเติมข้ึนมาได อาทิ

 อณุหภมูถิงึขดีสดุ (Temperature Ex-
tremes)

ไมวารอนหรือเย็น หากมีระดับมากเกิน
ไปยอมสงกระทบดานลบตอผูเขาไปทํางาน จึง
จําเปนตองแกปญหากอนจะอนุญาตใหเขาไป
ตัวอยางเชน ภายในพื้นท่ีรอนจัดเพราะมีไอน้ํา
รอนเล็ดรอดเขาไป ตองรอใหไอน้ําหมดไปและ
อุณหภูมิลดลงถงึระดับปกติถงึจะเขาทํางานได

 การถกูปดลอม (En gulfment)
พืน้ท่ีเปนทรายหรือวัสดุน้าํหนกัเบา เชน

กระดาษ ผงถาน ข้ีเล่ือย ฯลฯ กองรวมกันอยาง

หลวมๆ เม่ือคนงานกาวเทาเหยียบจะทําใหพื้น
ยบุแลวตกลงไปขางลางขณะท่ีวัสดุไหลทวมลงมา
หากทวมถึงชวงขาและลําตัวจะเคล่ือนไหวไป
ไหนไมได ถาถึงศีรษะจะหายใจไมออกแลวเสีย
ชีวิต สภาพนี้คือ “ถูกปดลอม” หรือ “ติดกับ”
ไมสามารถหนอีอกมาขางนอก จาํเปนตองไดรับ
การชวยชีวิตอยางเรงดวน

 เสยีงดงั (Noise)
เสียงระดับเดียวกัน หากเกิดในพื้นท่ีอับ

อากาศจะมีความดังมากกวาเกดิขางนอกเพราะ
มีการสะทอนกลับไปกลับมาในบริเวณจํากัด
ระดับเสยีงดัง (Noise) ในบรรยากาศปกติจะดัง
เปนสองเทาหากอยูในบอหรืออุโมงค ยิ่งเปน
พื้นท่ีอับอากาศประเภทหอหุมดวยโลหะ เชน
ถงัหรือทอทําดวยเหล็กกลา เสียงเกดิข้ึนมาจาก
การทํางานขางในจะเปนอันตรายตอระบบการ
ไดยนิทันทีหากไมมีเคร่ืองปองกนั และถึงแมไม
ถงึข้ันนัน้ แตเสยีงในพืน้ท่ีอับอากาศอาจรบกวน
การสื่อสารโดยเฉพาะเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินตอง
บอกใหคนงานหนอีอกมาโดยเร็ว ดังนัน้ จงึตอง
เตรียมอุปกรณปองกนัเสยีงดังเขาไปใชงานดวย
หากไมสามารถหลีกเล่ียงทําใหเกิดเสียงดังได

 พืน้เปยกลืน่ (Slick/Wet Surface)
บริเวณพื้นบอ หลุม อุโมงค มักเปยกล่ืน

เพราะมีความชืน้หรือน้าํซมึออกมา เชนเดียวกัน
กับถัง ทอ หรือท่ีบรรจขุองเหลวตางๆ มักมีการ
ตกคางดานลางสดุ เม่ือเหยยีบลงไปหรือกาวเดิน
อาจล่ืนลมบาดเจ็บหรือศีรษะฟาดพื้นเสียชีวิต
ท่ีสําคัญพื้นเปยกชื้นมีภาพเปนตัวนําไฟฟาซึ่ง
เปนอันตรายตอผูเขาไปทํางานเปนอยางยิ่ง

 วัตถุตกหลน (Falling Objects)
พืน้ท่ีอับอากาศหลายแหงมีโครงสรางไม

แข็งแรง มีความชื้นสูง รวมถึงมีสารเคมีทําให
วัตถอ่ืุนเสือ่มสภาพสะสมในปริมาณมากบริเวณ
ผนังดานบนหรือเพดานจึงเสื่อมโทรมลง บาง
แหงดานบนเปดโลง หรือมีการทํางานอ่ืนเหนือ
ศีรษะผูอยูขางใน ทําใหเปนไปไดสูงท่ีจะมีเศษ
วัสดุตกลงมาใสผูปฏิบัติงาน จึงตองระมัดระวัง
โดยควรสวมหมวกแข็งนริภัยไวตลอดเวลาหาก
เห็นวามีปญหานี้ในบริเวณท่ียืนทํางานอยู

รายการตรวจสอบ (Checklist) กอน
เขาพ้ืนท่ีอับอากาศ

ใชรายการตรวจสอบตอไปนี้ประเมิน
พื้นท่ีอับอากาศท่ีจะเขาไปปฏิบัติงานวามีความ
ปลอดภัยเพียงพอหรือไม

คําเตือน หามเขาพื้นท่ีอับอากาศกอน
จะตอบคําถามเหลานี้แลวดําเนินการปรับปรุง
แกไขจนแนใจวามีความปลอดภัยเพียงพอแลว

ตอบ “ใช” หรือ “ไมใช” เทานั้น!
 จําเปนตองเขาไปหรือไม
 การทดสอบ (Testing)
 เคร่ืองทดสอบบรรยากาศในพื้ นท่ี

อับอากาศมีการเทียบคาถูกตองหรือไม
 บรรยากาศในพื้นท่ีอับอากาศไดรับ

การทดสอบแลวหรือไม
 ปริมาณออกซเิจนมีอยางนอย 19.5%

แตไมเกิน 21%
 มีแกสหรือไอสารประเภทเปนพิษ

(Toxic) ไวไฟ (Flammable) หรือเขาท่ีออกซเิจน
(Oxygen-displacing) หรือไม ถาใช เปนสาร
ชนิดใดตอไปนี้
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 ไฮโดรเจนซลัไฟด (Hydrogen Sulfide)
 คารบอนมอนนอกไซด  (Carbon Monoxide)
 มีเธน (Methane)
 คารบอนไดออกไซด (Carbon Dioxide)
 แกสอ่ืนๆ (ระบุชื่อ......)
 การตดิตามตรวจสอบ (Monitoring)
 มีการติดตามตรวจสอบภายในพื้นท่ี

อับอากาศระหวางท่ีมีการปฏิบัติงานหรือไม
 ทําตอเนื่องหรือไม
 ทําเปนชวงๆ หรือไม (ถาใช ใหระบุ

ฃวงหางตอคร้ัง)
ขอควรจํา สภาพบรรยากาศภายในพืน้ท่ี

อับอากาศเปล่ียนแปลงไดตามลักษณะงานท่ีทํา
และวัสดุท่ีนําเขาไปใชหรือเก็บ ดังนั้น ตอนเขา
ไปคร้ังแรกมีความปลอดภัย แตหลังจากนัน้อาจ
เปล่ียนแปลงไปในทางเลวรายลงอยางรวดเร็ว

 การทําความสะอาด (Cleaning)
 มีการทําความสะอาดกอนเขาพื้นท่ี

อับอากาศหรือไม
 พื้นท่ีไดรับการอบไอน้ําหรือไม
 หากไดรับการอบไอน้ํา มีการปลอย

ใหเย็นกอนอนุญาตใหเขาไปหรือไม
 การระบายอากาศ (Ventilation)
 มีการระบายอากาศภายในพื้นท่ีอับ

อากาศกอนเขาไปหรือไม
 อากาศซึ่ งนําเขาไปในระบบระบาย

อากาศติดต้ังในพืน้ท่ีอับอากาศ ปลอดจากแกส
ไอสาร หรืออนุภาคท่ีเปนพิษหรือติดไฟไดหรือไม

 เม่ือสภาพบรรยากาศภายในพื้นท่ี
อากาศไมเหมาะสมและไดระบายอากาศแลว
มีการตรวจสอบซ้ําหรือไม

 เครือ่งแตงกาย/อปุกรณ (Clothing &
Equipment)

 ตองการเคร่ืองแตงกายชนดิพเิศษ เชน
รองเทาบูท ชุดปองกันสารเคมี แวนตานิรภัย
ถงุมือ ฯลฯ หรือไม (ถาใช ระบใุหชดัเจน...........)

 ตองการอุปกรณพิเศษ เชน อุปกรณ
กูภัย อุปกรณสื่อสาร ฯลฯ หรือไม (ถาใช ระบุ
ใหชัดเจน...........)

 ตองการเคร่ืองมือพิเศษ เชน เคร่ือง
ปองกันการสปารก (Sparkproof) หรือไม (ถา
ใช ระบุใหชัดเจน ............)

 การปองกันระบบหายใจ (Respiratory
Protection)

 อุปกรณชวยหายใจสําหรับใชในพื้นท่ี
อับอากาศเปนผลิตภัณฑไดรับการรับรองตาม

มาตรฐาน MSHA/NIOSH หรือมาตรฐานชัน้นํา
สถาบันอ่ืนๆ หรือไม

 ตองการใชอุปกรณชวยหายใจ เชน
หนากากกรองอากาศ เคร่ืองชวยหายใจ SCBA
และอ่ืนๆ หรือไม (ถาใช ระบุใหชัดเจน..........)

 สามารถเดินเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศ
ขณะสวมใสอุปกรณชวยหายใจไดหรือไม (หาก
ไมทราบ ใหลองปฏิบัติ)

 การฝกอบรม (Training)
 คุณไดรับการฝกอบรมการใชเคร่ือง

ชวยหายใจหรือไม
 คณุไดรับการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

และ/หรือ การชวยฟนคืนชีพ (CPR) หรือไม
 คุณไดรับการฝกอบรมการเขาพื้นท่ี

อับอากาศและรูวิธีท่ีถูกตองหรือไม
 เฝาระวงั/กูภยั (Standby/Rescue)
 มีการจัดคนเฝาระวังภายนอกพื้นท่ี

อับอากาศเพื่อดูแลและสือ่สารกบัคนทํางานอยู
ขางในหรือไม

คนเฝาระวังสามารถมองเห็น และ/
หรือ สื่อสารกับคนขางในไดตลอดเวลาหรือไม

คนเฝาระวังไดรับการฝกอบรมดาน
การกูภัย/ชวยชีวิตมาแลวหรือไม

ตองใชเชือกและสายรัดตัวสําหรับใช
ในการชวยคนท่ีอยูขางในออกมาหรือไม

 มีหนวยกู ภัยทําหนาท่ี โดยตรงเม่ือ
เกดิสถานการณฉุกเฉินในพืน้ท่ีอับอากาศหรือไม

 คุณคุ นเคยกับข้ั นตอนการกู ภั ย/
ชวยชีวิตหรือไม

 คุณรู วาจะแจงใครและแจงอยางไร
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ใชหรือไม

 ใบอนญุาต (Permit)
ใบอนุญาตเขาท่ีเปนทางการเพื่อรับรอง

พื้นท่ีอับอากาศผานการทดสอบบรรยากาศจน
แนใจวาปลอดภัยท่ีจะเขาไป พรอมระบุขอควร
ระวัง อุปกรณท่ีจะใช รวมถงึประเภทงานท่ีจะทํา

 มีการออกใบอนุญาตใหเขาพื้นท่ีอับ
อากาศหรือไม

 ใบอนุญาตมีหมายเลขโทรศัพทแจง
เหตุฉุกเฉินระบุไวดวยหรือไม

ถาคําตอบสวนใหญหรือท้ังหมดคือ “ใช”
หมายถึง พื้นท่ีอับอากาศท่ีจะเขาไปทํางานมี
ความปลอดภัยเพียงพอ แตตองมีการเฝาระวังและ
ตรวจสอบอยางตอเนื่องหรือเปนระยะๆ ในชวง
เวลาท่ีเหมาะสม เนือ่งจากลักษณะทางกายภาพ
และสภาพบรรยากาศในพืน้ท่ีอับอากาศสามารถ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา

Source : A Guide to Safety in Con-
fined Spaces written by Ted Pettit and Herb
Linn; U.S National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH)


