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การทำงานในพ้ืนท่ีอับอากาศ (Confined
Spaces) มีความเส่ียงอันตรายหลายด้าน ต้ังแต่
ขาดอากาศหายใจ สูดดมแก๊สพิษและสารเคมี
อันตรายหลายชนิด ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ล่ืน ล้ม หรือสะดุด รวมไปถึงถูกโครงสร้างภายใน
ล้มทับหรือถล่มลงมาปิดทางออก ตัวอย่างพ้ืนท่ี
อับอากาศเห็นกันได้ตามสถานประกอบการหรือ
พ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ัวไป เช่น ท่อ ถัง ไซโล บ่อหมัก
อุโมงค์ ห้องใต้ดิน ช่องปิดทึบภายในอาคาร ฯลฯ
อธิบายง่ายๆ ท่ีใดก็ตามมีพ้ืนท่ีจำกัดภายใต้การ
ปิดล้อมและมีทางเข้าคับแคบ สามารถระบุเป็น
พื้นที่อับอากาศได้ แต่ภายใต้ข้อบังคับ OSHA
1910.146 ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ พ้ืนท่ี
อับอากาศจะเจาะจงเฉพาะที่มีลักษณะตามข้อ
กำหนดเพ่ือให้มีการอนุญาตเข้าไปปฏิบัติงานได้
เรียกว่า “Permit-required Confined Spaces”
หากบริเวณใดหรือพื้นที่ใดถูกระบุเป็น “พื้นที่
อับอากาศซึ่งต้องขออนุญาตเข้าไปทำงาน”
ตามข้อบังคับ ภารกิจภายในพ้ืนท่ีดังต่อไปน้ีจะ
ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

 วางแผนปฏิบัติงาน
 ตรวจสอบบรรยากาศ/ค้นหาแก๊สพิษ
 ดำเนินการในข้ันตอนขออนุญาตให้มี

การทำงานภายใน
 การกู้ภัย/ช่วยชีวิตเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

จากการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอับอากาศ ซ่ึงจำเป็น
ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการตกเข้าไปเก่ียวข้องใน
เกือบทุกข้ันตอน

ท้ังน้ี รายละเอียดของภารกิจจะกล่าวถึง
อีกคร้ังหลังจากได้อธิบายความหมายของพ้ืนท่ี
อับอากาศครบถ้วนแล้ว

Source: OSHA 29 CFR 1910.146, Permit-required Confined Spaces Standard

นิยามพ้ืนท่ีอับอากาศ
ด้วยเหตุที่คำนิยาม “พื้นที่อับอากาศ”

(Confined Spaces) มีความหมายค่อนข้างกว้าง
น่ันคือ เป็นพ้ืนท่ีปิดล้อมหรือปิดทึบใหญ่พอจะ
ให้คนงานคนหน่ึงเข้าไปได้ท้ังตัวเพ่ือปฏิบัติงาน
บางอย่าง แต่ทางเข้าออกมีจำกัดและไม่สะดวก
รวมทั้งไม่ได้ออกแบบมาให้คนเข้าไปอยู่อย่าง
ต่อเนื่องได้ ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของผู้
มีหน้าที่เฉพาะด้านเป็นการชั่วคราวระยะสั้นๆ
หรือตามเวลากำหนดไว้แล้วล่วงหน้า บางกรณี
ไม่สามารถประเมินได้ว่าเป็นอันตรายต่อคนงาน
หรือไม่ หรือจำเป็นจะต้องมีเงื่อนไขหรือเสริม
มาตรการความปลอดภัยในการทำงานด้านใดบ้าง
ดังน้ันข้อบังคับ OSHA 910.146 จึงนิยามคำ
เฉพาะข้ึนมา ได้แก่ Permit-required Confined
Spaces เพ่ืออธิบายให้ชัดเจนว่าเป็นพ้ืนท่ีเส่ียง
จะเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานข้างใน ต้องมีการ
ขอและให้อนุญาตเข้าไปทำงาน (Work Permit)
และมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
ตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จส้ินภารกิจ ด้วยเหตุน้ี

ในคู่มือหรือเอกสารความปลอดภัยในการทำงาน
ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา คำว่า Confined
Spaces จะหมายถึง Permit-required Confined
Spaces โดยปริยาย

พื้นที่หรือบริเวณใดที่จะระบุได้ว่าเป็น
Permit-required Confined Spaces ตามข้อ
บังคับ OSHA 1910.146 ซ่ึงต้องมีการอนุญาต
เข้าไปทำงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดความ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานภายในพ้ืนท่ีน้ัน จะต้อง
มีลักษณะดังต่อไปน้ี
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1. มีหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดบรรยากาศ
อันตรายภายใน (Contains or has a potential
to contain a hazardous atmosphere)

2. มีวัตถุอย่างหน่ึงอย่างดีซ่ึงมีแนวโน้ม
จะปิดล้อมผู้เข้าไปข้างใน (Contains a material
that has the potential for engulfing an entrant)

3. ภายในมีส่ิงทำให้ผู้เข้าไปอยู่ในสภาพ
ติดกับหรือขาดอากาศหายใจ ตัวอย่างเช่น ผนัง
สองด้านเอนเข้าหากัน พ้ืนทรุดตัวลงไปข้างล่าง
จนเกิดเป็นช่องขนาดเล็กตรงรอยต่อกับผนัง
(Has an internal configuration such that an
entrant could be trapped or asphyxiated by
inwardly converging walls or by a floor which
slopes downward and tapers to a smaller
cross-section) หรือ

4. มีอันตรายร้ายแรงต่อความปลอดภัย
หรือสุขภาพท่ีระบุได้อยู่ข้างใน เช่น อันตรายจาก
การตก [Contains any other recognized
serious safety or health hazard (such as a
fall hazard)]

หากบริเวณหรือสถานท่ีใดถูกระบุว่าเป็น
Permit-required Confined Spaces และลูกจ้าง
มีความจำเป็นต้องเข้าไปทำงานข้างใน นายจ้าง

จะต้องเขียนแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปแนวทาง
ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ OSHA 1910.146
ประกอบด้วยข้ันตอนหลัก ได้แก่

ระบุตำแหน่งพื้นที่อับอากาศ ป้องกัน
ผู้ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไป

 ประเมินเพื่อระบุอันตรายทั้งหมดที่มี
อยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น

 วางแผนการป้องกันอันตรายสำหรับ
คนงานท่ีผ่านเข้าไปข้างในรวมถึงการใช้อุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ท่ีถูกต้องเหมาะสม

 จัดทำระบบอนุญาตให้เข้าไปทำงาน
ในพ้ืนท่ีอับอากาศ (Permit System)

 วางแผนกู้ภัยและตอบโต้เหตฉุกเฉิน
(Rescue and Emergency Services)

ปัญหาการเข้าออกพื้นที่อับอากาศ
ข้ึนช่ือว่าเป็นพ้ืนท่ีอับอากาศ (ซ่ึงต้องได้

รับอนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงาน) ทุกคนสามารถ
คาดการณ์ได้ในทันทีว่าเป็นสถานท่ีเต็มไปด้วย
อันตราย เข้ายากออกยาก ส่วนใหญ่จะมีปัญหา
เร่ืองอากาศ อาทิเช่น ไม่มีท่ีระบายอากาศ ขาด
ออกซิเจน มีกล่ินเหม็น บรรยากาศเป็นก๊าซพิษ
และอ่ืนๆ ความเส่ียงของผู้เขา้ไปปฏิบัติงานใน
พื้นที่อับอากาศคือ “เสียชีวิต” โดยเฉพาะใน
กรณีไม่มีการวางแผนท่ีดีและขาดการป้องกันท่ี
รัดกุม การขาดออกซิเจนและสูดดมก๊าซพิษเป็น
สาเหตุท่ีเกิดการตายในพ้ืนท่ีอับอากาศ แต่เม่ือ
มองลึกลงไปถึงสาเหตุท่ีแท้จริง การขาดอากาศ
หายใจหรือสูดดมก๊าซพิษไม่ใช่เกิดขึ้นฉับพลัน

จนแก้ไขอะไรไม่ทัน แต่คนงานจะเร่ิมรับรู้ความ
ผิดปกติล่วงหน้าเป็นนาทีหรือหลายนาทีก่อน
สถานการณ์จะรุนแรงข้ึน วิธีแก้ปัญหา พวกเขา
ต้องรีบหนีออกมาโดยเร็วท่ีสุด ย่ิงเป็นคนงานท่ี
ปราศจากเคร่ืองป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพจะต้อง
รีบสุดชีวิต ท้ังน้ี เง่ือนไขมรณะอยู่ท่ีพวกเขาหา
ทางออกไม่เจอหรือทางออกเปล่ียนแปลงสภาพ
ทำให้ออกมายากลำบากหรือใช้เวลามากเกินไป

เป็นเร่ืองปกติ ตอนเข้าพ้ืนท่ีอับอากาศจะ
ง่ายและมีความปลอดภัยกว่า (แต่ก็ถือว่ายาก
ลำบากกว่าการเข้าพ้ืนท่ีปกติหลายเท่า) สาเหตุ
หน่ึง คนงานมีความต่ืนตัวและเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์พลิกผัน แต่เม่ือถึงเวลาออก คนงาน
จะเหน่ือย เม่ือยล้า หรือมึนงง ทำให้การออกมา
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เต็มไปด้วยอุปสรรคหรือความขัดข้อง บางคน
ต้องให้คนช่วยพาออกมา ยิ่งเป็นกรณีเกิดเหตุ
ไม่คาดฝัน เกจ์วัดระดับอากาศบอกว่าออกซิเจน
เร่ิมเหลือน้อยจะตกใจและต่ืนเต้น ประสาทการ
รับรู้และการทรงจำเริ่มสับสน การหนีออกมา
ด้วยตัวเอง ในบางกรณีเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได้
จำเป็นจะต้องมีการกู้ภัยโดยคนงานที่มีหน้าที่
โดยตรงซ่ึงยังแข็งแรง มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์
รวมถึงมีเคร่ืองมือคุณภาพสูง

อย่างไรก็ตาม สถิติการเสียชีวิตจากการ
ทำงานในพ้ืนท่ีอับอากาศจัดทำโดย OSHA พบว่า
1 ใน 3 ของการตายเกิดข้ึนในข้ันตอนการกู้ภัย
โดยเฉพาะขณะนำตัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุ
ฉุกเฉินภายใน (เช่น ขาดอากาศหายใจ แก๊สพิษ
แพร่กระจาย) ออกมาหรือขึ้นมาจากพื้นที่เกิด
เหตุ มีท้ังออกมาไม่ทัน ทางออกถูกปิด กู้ภัยผิด
วิธี ทำให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรง อุปกรณ์
กู้ภัยไม่ถูกต้องหรือด้อยประสิทธิภาพ ฯลฯ

ด้วยเหตุผล การเข้าออกพ้ืนท่ีอับอากาศ
เป็นเรื่องยากลำบากและมีอันตราย ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วย
เพื่อให้การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ง่ายและมีความ
ปลอดภัยมากข้ึน โดยเฉพาะขณะนำตัวผู้ประสบ
เหตุฉุกเฉินออกจากพ้ืนท่ีอับอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันการตกกับการทำงาน
ในพื้นที่อับอากาศ

ความจริงแล้ว ระบบป้องกันการตกต้อง
นำมาใช้ตั้งแต่การทำงานบริเวณใกล้เคียงหรือ
ขณะเตรียมการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศซึ่งมี
ความเก่ียวข้องกันโดยตรง ตัวอย่างเช่น เม่ือเปิด
ฝาช่องคนลอด (Manhole) เพ่ือให้เป็นทางเข้า
พ้ืนท่ีอับอากาศในลักษณะเป็นบ่อ ท่อ หรือถัง
บรรจุ โดยปกติด้านบนช่องคนลอดมีราวจับเพ่ือ
ให้ผู้จะเข้าไปข้างในและคนงานอื่นที่อยู่บริเวณ
น้ันใช้เป็นท่ียึดตัวไว้ไม่ให้ตกลงข้างล่าง แต่ราว
หรือตะแกรงก้ันอย่างเดียวไม่เพียงพอจะให้ความ
ปลอดภัยแก่คนงานได้ ดังน้ันคนงานท่ีจะลงไป
ในพื้นที่อับอากาศและผู้ช่วยจำเป็นต้องสวมใส่
สายรัดนิรภัยกันตกไว้ด้ว โดยเฉพาะผู้ทำหน้าท่ี
เปิดฝาช่องคนลอดท่ีดูเผินๆ ไม่น่ามีความเส่ียง
อะไร แต่อย่าลืม ข้างในพ้ืนท่ีอับอากาศอาจจะมี
แก๊สพิษหรือไอสารกลิ่นรุนแรงสะสมอยู่ เมื่อ
เปิดฝาออกกลิ่นพุ่งขึ้นมา คนเปิดฝาสูดเข้าไป
อาจหน้ามืด หรือหมดสติร่างร่วงลงไปพื้นล่าง
อุปกรณ์ป้องกันการตกในท่ีน้ีรวมถึงสายรัดนิรภัย
กันตก (Safety Harness)  สายยึดยับย้ังการตก

(Fall Arrest Lanyard) หรือสายยึดกันตก
(Lifeline) สำหรับใช้ยึดหรือดึงตัวคนงานไม่ให้
กระแทกกับขอบฝาถังท่ีใช้เป็นทางเข้าหรือวัตถุ
แข็งท่ีอยู่โดยรอบ หรือดึงตัวคนงานท่ีก้าวพลาด
ไม่ให้ตกกระทบพ้ืนล่าง รวมไปถึงอุบัติเหตุอ่ืนๆ
ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน

การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกที่บริเวณ
ทางเข้าหรือใกล้เคียงขณะเตรียมการเข้าไปข้างใน
ไม่ได้เป็นข้อบังคับของ OSHA ด้วยเหตุผล ทาง
เข้าพ้ืนท่ีอับอากาศมีหลากหลายท้ังแนวนอนและ
แนวด่ิง หากเป็นแนวนอนท่ีขนานไปกับพ้ืน ไม่
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์กันตก แต่หากการเข้าต้อง
ทำแนวดิ่ง ไม่ว่าขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างตาม

จุดท่ีต้ังของพ้ืนท่ีอับอากาศก็มีความจำเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์กันตกและเครื่องมือเสริมเพื่อส่งตัว
คนงานไปยังจุดหมายคือข้างในพ้ืนท่ีปิดทึบน้ันๆ

ข้อบังคับ OSHA 1910.146 Permit-
required Confined Spaces ท่ีระบุให้ใช้อุปกรณ์
ป้องกันการตกมีกรณีเดียว ได้แก่ การกู้ภัย/ช่วย
ชีวิตผู้ประสบเหตุในพื้นที่อับอากาศโดยไม่เข้า
ไปข้างใน (Non-entry Rescues) ซ่ึงใช้ระบบ
สายดึงตัวกลับ (Retrieval Systems) ตามท่ีระบุ
ไว้ใน part (k)(3)(i) ดังน้ี

“คนงานผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่
อับอากาศแต่ละคนจะต้องใช้สายรัดช่วงอกหรือ
สายรัดท้ังตัว (Chest or Full Body Harness) ท่ีมี
สายดึงตัวกลับเช่ือมต่อท่ีตำแหน่งจุดก่ึงกลางหลัง
ใกล้กับระดับไหล่โดยจุดเช่ือมต่อให้อยู่เหนือศีรษะ
คนงานหรือจุดอ่ืนท่ีนายจ้างมีข้อมูลพิสูจน์ได้ว่า

มีผลลบน้อยต่อการเคล่ือนย้ายตัวผู้เข้าไปข้ึนมา
การใช้ห่วงข้อมือ (Wristlet) แทนสายรัดช่วงอก
หรือท้ังตัวอาจทำได้หากนายจ้างแสดงให้เห็นว่า
การใช้สายรัดช่วงอกหรือท้ังตัวไม่สามารถทำได้
หรือทำแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและการ
ใช้ห่วงข้อมือเป็นวิธีปลอดภัยและได้ผลที่สุด”

Fall Protection Equipment



แม้ข้อบังคับ OSHA 1910.146 นอกเหนือ
จาก part (k)(3) จะไม่ได้กล่าวถึงระบบป้องกัน
การตกสำหรับใช้ในพ้ืนท่ีอับอากาศโดยตรง แต่
ในส่วนอ่ืนๆ ของมาตรา 1910 และ 1926 (ข้อ
บังคับเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง) จะระบุให้ใช้
อุปกรณ์ป้องกันการตกในพ้ืนท่ีอับอากาศ

หากทางเข้าพื้นที่อับอากาศเป็นแนวดิ่ง
อุปกรณ์ที่ใช้ต้องให้ความปลอดภัยขณะเข้าไป
โดยท่ัวไปจะเป็นบันไดหรือแขนยึดรอก/สามขา
(Davit Arm/Tripod) ติดต้ังพร้อมกลไกดึงเชือก
กลับท่ีเรียกว่า “วินช์” (Winch) ตามข้อบังคับ
ทั่วไปและข้อแนะนำของผู้ผลิต เมื่อใช้อุปกรณ์
เหล่านี้ คนงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
การตกส่วนบุคคลเสริมเข้าไปด้วย หากคนงาน
ลงไปยังพ้ืนท่ีอับอากาศทางบันไดติดต้ังประจำท่ี
(Fixed Ladder) ซ่ึงมีตะแกรงหรือกรงครอบเป็น
อุปกรณ์กันตกหลัก (Primary Fall Protection)
ให้คนงานสวมสายรัดนิรภัยเช่ือมต่อสายกันตก
ดึงกลับได้ด้วยตัวเอง (Self-retracting Lifeline)
ร่วมกับวินซ์สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์กันตกเสริม
(Secondary Fall Protection)

สำหรับสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full
Body Harness) ซ่ึงจำเป็นสำหรับการกู้ภัย/ช่วย

ชีวิตจากด้านนอกไม่เข้าไปข้างใน (Non-entry
Rescues) คือชนิดเดียวกันกับอุปกรณ์ป้องกัน
การตกส่วนบุคคล (Fall Protection PPE) ใช้เช่ือม
ต่อกับเสายึดรอกหรือสามขาหรืออุปกรณ์ดึงเชือก
กลับด้วยตัวเองเพ่ือดึงตัวคนงานท่ีอยู่ข้างในข้ึน
มาหรือหย่อนตัวคนงานผู้ได้รับอนุญาตลงไปยัง
พ้ืนอับอากาศในแนวด่ิง

เพ่ือให้การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก รวม
ถึงอุปกรณ์เสริมอ่ืนมีประสิทธิภาพและสามารถ
ม่ันใจได้ในความปลอดภัย นายจ้างต้องจัดให้มี
การฝึกอบรมในทุกกระบวนการต้ังแต่ตรวจสอบ

ก่อนใช้งาน ใช้งานท่ัวไปและในกรณีกู้ภัย ดูแล
รักษา/ซ่อมบำรุง ฯลฯ ท้ังน้ี ไม่ได้มีข้อจำกัดว่า
จะต้องใช้งานในกรณีพ้ืนท่ีอับอากาศอยู่แนวด่ิง
(ท้ังเหนือพ้ืนและใต้พ้ืน) เท่าน้ัน แต่ให้พิจารณา
ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกในพื้นที่อับอากาศที่
ระดับเดียวกับพื้นด้วย เนื่องจากสภาพภายใน
อาจจะขรุขระ ไร้ระเบียบ และมีความต่างระดับ
เส่ียงต่อการล่ืน ล้ม ตก ฯลฯ ประเด็นสำคัญท่ีสุด
ก่อนปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอับอากาศต้องประเมิน
อันตรายอย่างครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะแค่
บรรยากาศภายในเท่าน้ัน แต่ให้รวมถึงลักษณะ
กายภาพของพื้นที่ด้วยเพื่อจะได้มีการป้องกัน
ตรงกับอันตรายท่ีมีอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดข้ึน

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการตก
อุปกรณ์ป้องกันการตกใช้เข้า/ออกและ

กู้ภัยในพ้ืนท่ีอับอากาศ มีองค์ประกอบสำคัญ 3
ส่วนด้วยกัน ได้แก่ จุดยึด (Anchorage) อุปกรณ์
พยุงตัว (Body Support) และอุปกรณ์ใช้ในการ
เช่ือมต่อ (Connector)

หากเป็นการเข้าพื้นที่อับอากาศแนวดิ่ง
(ข้ึนและลง) โดยปราศจากบันไดติดต้ังประจำท่ี
นายจ้างจะต้องจัดให้มีแขนยึดรอกหรือสามขา
อย่างใดอย่างหน่ึง กรณีเป็นการทำงานเฉพาะจุด
ซ่ึงต้องลงผ่านช่องคนลอด (Manhole) สามขา
เป็นทางเลือกดีกว่า ด้วยเหตุผล ประกอบง่าย
ด้วยคนงานเพียงคนเดียวและสามารถเคล่ือนย้าย
ไปติดต้ังอีกจุดหน่ึงได้สะดวก ข้อจำกัดของสามขา
คือ จะใช้ได้เฉพาะทางเข้าท่ีมความกว้างไม่เกิน
รัศมีการกางขาทั้งสามออกไปเป็นระยะสูงสุด
ตามท่ีผู้ผลิตกำหนดไว้

Davit Arm/Post

Tripod
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ในกรณีลักษณะและขนาดของทางเข้ามี
หลากหลายแขนยึดรอกหรือเสายึดรอก (Davit
Arm or Davit Post) สามารถใช้ได้เอนกประสงค์
มากกว่า ทำได้ทั้งการหย่อนและดึงตัวคนงาน
ขึ้นมาจากปากท่อหรือบ่อขนาดใหญ่และกว้าง
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอับอากาศแนวด่ิงท่ีเป็นรูปตัว V
ทางเข้ากว้างแต่ค่อยๆ เรียวลงไป ซ่ึงสามขานำ
มาใช้งานลำบาก รวมถึงทางเข้าพ้ืนขรุขระหรือ
อ่อนนุ่มยุบตัวง่าย หากใช้สามขาจะมีปัญหาด้าน
สมดุลหรือความม่ันคง เน่ืองจากแขนยึดรอกย่ืน
ออกมาจากเสาหรือฐานท่ียึดแน่นกับโครงสร้าง
แข็งแรงจุดเดียว เช่น แท่นเหล็กหรือคอนกรีต จึง
ไม่มีข้อจำกัดเร่ืองรัศมีของเสายึดเหมือนสามขา
แขนย่ืนออกไปยาวเท่าใด หมายถึง สามารถใช้
ได้กับปากหลุมหรือบ่อที่กว้างมากขึ้นเท่านั้น

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสามขาหรือแขน/เสา
ยึดรอก หากขาหรือฐานของเคร่ืองมือดังกล่าวไม่
สามารถสัมผัสพ้ืนท่ีอยู่ติดกับหรืออยู่ระดับเดียว
กับขอบทางเข้า อาจจำเป็นต้องมีการถ่วงน้ำหนัก
(Counterweight) ขณะดึงตัวคนงานข้ึนมาจาก
พ้ืนท่ีอับอากาศ (หรือหย่อนลงไป) เพ่ือเป็นการ
ป้องกันเครื่องมือล้มลงหรือพลิกคว่ำทำให้เกิด
การบาดเจ็บซ้ำซ้อน

กรณีทางเข้าพ้ืนท่ีอับอากาศอยู่แนวราบ
แต่ตำแหน่งต้ังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างจากระดับ
พ้ืน การไปยังทางเข้าต้องทำในแนวด่ิงหรือต้อง
ดึง/หย่อนตัวคนงานด้วยเชือก ตัวอย่าง ทางเข้า
ถังขนาดใหญ่อยู่ด้านข้างแต่ต้องปีนลงไปข้างล่าง
ก่อนอ่ืนให้หาจุดยึด (Anchorage) สำหรับติดต้ัง
วินช์หรืออุปกรณ์ดึงเชือกกลับ อาจเป็นส่วนของ

โครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถังท้ังท่ีมีอยู่แล้ว
และทำข้ึนมาใหม่ จากน้ันเลือกอุปกรณ์พยุงตัว
(Body Support) คุณสมบัติสำคัญท่ีต้องมี ได้แก่
ความสบายและทนทาน หากผู้สวมใส่ (คนงาน)
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีอับอากาศเป็นเวลานาน
หรือทำงานหลายจุด ให้เลือกชนิดสายรัดท้ังตัว
(Full Body Harness) คุณภาพสูง ประกอบด้วย
สายคล้องไหล่ สายพาดหลัง และห่วงคล้องขา
พร้อมขอบนุ่มเย็บติดกันเป็นชุด หากคำนึงถึง
ความทานทานเป็นอันดับแรก ต้องเลือกชนิด

เคลือบสารเพ่ือความแข็งแรง รวมท้ังป้องกันฝุ่น
จารบี และส่ิงสกปรก โดยใช้มือเช็ดออกได้ ท้ังน้ี
หากนานๆ จะมีการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
สักคร้ังหน่ึง หรือเข้าไปเป็นระยะเวลาส้ันๆ ใน
แต่ละคร้ัง สามารถเลือกใช้สายรัดชนิดพ้ืนฐาน
หรือแบบประหยัดได้

ปัจจุบันผู้ผลิตหลายรายออกแบบสายรัด
ทั้งตัวสำหรับใช้ในการเข้าพื้นที่อับอากาศและ

การกู้ภัยโดยเฉพาะ โดยเป็นชนิดมีห่วงรูปตัวดี
(D-ring) อยู่บนไหล่ท้ังสองข้างเช่ือมกับสายยึด
กันตกรูปตัววาย (Y-Lanyard) ท่ีต่อจากสายของ
อุปกรณ์ดึงเชือก (วินช์) โดยตรง ด้วยอุปกรณ์
เหล่าน้ี ตัวของคนงานจะถูกหย่อนลงหรือดึงข้ึน
ตามแนวดิ่งในตำแหน่งตั้งตรง แต่หากสายยึด
กันตกจากสายวินช์เช่ือมต่อกับห่วงรูปตัวดีจาก
กลางหลังขณะดึงข้ึนหรือหย่อนลง ตัวคนงานจะ



โค้งงอ กรณีช่องทางเข้ามีขนาดเล็กหรือคับแคบ
จะมีปัญหาติดขัดทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก

สำหรับส่วนประกอบสุดท้าย ตัวเช่ือมต่อ
(Connector) ท่ีเป็นหลักคือตัวดึงเชือกหรือวินช์
พร้อมสายท่ีเป็นเหล็กหล้าหรือเชือกทำจากวัสดุ
สังเคราะห์และข้อเหว่ียง (Crank) สำหรับปล่อย
และดึงเชือกกลับ ทั้งหมดจะนำไปเชื่อมต่อกับ
สามขา หรือ แขน/เสาติดรอก อย่างใดอย่างหน่ึง
เพื่อทำการยกหรือหย่อนตัวคนงานไปยังพื้นที่
อับอากาศท้ังในการเข้าทำงานและการกู้ภัย

ข้อแนะนำการใช้วินซ์รวมถึงเคร่ืองมือกล
ทันสมัยอ่ืนๆ ควรจะมีคนงานอีกคนหน่ึงควบคุม
การปล่อยหรือดึงเชือก รวมถึงหยุดเชือก แม้บาง
ระบบ คนงานท่ีต้องการเข้าไปในพ้ืนท่ีอับอากาศ
สามารถควบคุมเชือกด้วยตัวเองได้ แต่การมี
ผู้ช่วยอย่างน้อยหนึ่งคนทำหน้าที่ควบคุมวินช์
ขณะดึงหรือหย่อนเชือกจะลดความเส่ียงในการ
ตกหรือกระแทกได้ ส่วนกรณีกู้ภัยจำเป็นต้องผู้
ควบคุมวินช์ในทุกเหตุการณ์

พึงตระหนักไว้ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพเท่าน้ันจะทำให้การส่งตัวคนงาน
หรือการกู้ภัย/ช่วยชีวิต สามารถทำได้รวดเร็ว
และปลอดภัย ปัจจุบันนิยมใช้สายกันตกชนิดดึง
กลับได้ด้วยตัวเอง (Self-retracting Lifeline) มี
รอกติดคอยล์สปริงและสายรวมชุดอยู่ด้วยกันใน
กล่องรูปวงรี ด้านบนใช้เช่ือมต่อกับ Anchorage
ส่วนด้านล่างเป็นช่องปล่อยสายซ่ึงส่วนปลายสุด
เป็นตะขอสับสามารถเชื่อมต่อกับ D-ring บน
สายรัดนิรภัยของคนงานได้ทันที เมื่อคนงาน
เคล่ือนท่ีไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวด่ิงสายจะ
ถูกปล่อยตามไปโดยอัตโนมัติในอัตราสอดคล้อง
กับความเร็วของตัวคนงาน คร้ันคนงานถอยกลับ
จุดเดิมสายก็จะถูกดึงกลับเช่นกัน ท้ังน้ี หากใน
ช่วงท่ีคนงานเคล่ือนท่ีแล้วเกิดอุบัติเหตุพลัดตก
จากจุดท่ียืนอยู่หรือกำลังไต่ อุปกรณ์จะเบรกสาย

ทันทีทำให้ตัวคนงานหยุดการเคล่ือนไหวท่ีจะไป
กระแทกส่ิงกีดขวางท่ีอยู่เบ้ืองหน้าหรือด้านล่าง
โดยแรงกระชากจากการตกหรือสะดุดเป็นความ
เคล่ือนไหวไม่ปกติซ่ึงจะไปกระตุ้นให้ระบบเบรก
ในคอยล์สปริงปล่อยสายทำงาน (เพ่ือหยุดไม่ให้
มีความเคล่ือนไหวต่อไป)

Self-retracting Lifeline เม่ือนำมาใช้ใน
การเข้าและการกู้ภัยบริเวณพื้นที่อับอากาศจะ
ต้องทำงานร่วมกับระบบดึงตัวกลับ (Retrieval
System) หรือวินซ์ท่ีมีท้ังแบบแมน่วลและแบบ
ทำงานด้วยตัวเอง เพ่ือให้การหย่อนตัวคนงาน
ลงพ้ืนท่ีอับอากาศ การดึงตัวคนงานกลับ รวมถึง
การกู้ภัย/ช่วยชีวิต ใช้ผู้ช่วยน้อยท่ีสุดหรือเพียง
คนเดียวทำหน้าท่ีหมุนวินซ์ด้วยมือหรือควบคุม
ระบบอัตโนมัติ โดยกระบวนการสามารถดำเนิน
ไปอย่างน่ิมนวล ปลอดภัย และทันการณ์ ปัจจุบัน
ถือว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต่อการทำงานใน
พ้ืนท่ีอับอากาศทุกขนาดและทุกลักษณะไปแล้ว

ป้องกันโศกนาฏกรรม
การเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในพื้นที่อับ

อากาศเกิดข้ึนได้ทุกเม่ือและทุกหนแห่ง ไม่ว่าใน
ประเทศไทยเราเองซึ่งช่วงหลังได้ยินข่าวบ่อยๆ
และในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา
จากข้อมูลทางสถิติ เกินครึ่งเป็นการเสียชีวิต
พร้อมกันหลายคน ท้ังได้รับแก๊สพิษ/ขาดอากาศ
หายใจเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียง และการเข้า
ไปช่วยชีวิตคนงานในพื้นที่อับอากาศแล้วผู้ทำ
หน้าท่ีช่วยเหลือ/กู้ภัยเสียชีวิตตามไปด้วย เช่น
เมื่อปีที่แล้วในบริเวณฝังกลบขยะเพื่อผลิตแก๊ส
ชีวภาพแห่งหนึ่งในเมืองซูพีเรีย รัฐวิสคอนซิน
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คนงานคนหนึ่งลงไปซ่อมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้ง
ก้นบ่อ ทันใดน้ันเขาได้รับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
หมดสติไป เพ่ือนร่วมงานท่ีอยู่ข้างบนปีนลงมา
เพ่ือช่วยเหลือ แต่พอเท้าแตกพ้ืนก็ล้มฟุบ เพ่ือน
คนท่ีสามเห็นท่าไม่ดีจึงรีบรุดลงไป ทว่าตัวเองก็
ลงเอยเหมือนคนท่ีสอง ท้ายสุด คนท่ีส่ีต้องสังเวย
แก๊สพิษด้วยชีวิตเช่นกัน รวมแล้วโศกนาฏกรรม
คร้ังน้ันมีคนงานเสียชีวิตในบ่อหมักใต้ดินส่ีราย
ท้ังท่ีตอนเร่ิมต้นมีผู้ประสบเหตุเพียงรายเดียว

ประเด็นที่กล่าวถึงมากที่สุดคือ เจ้าของ
บ่อหมักขยะผลิตแก๊สชีวภาพแห่งน้ัน ไม่มีแผน
กู้ภัยฉุกเฉิน รวมท้ังมีข้ันตอนการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามข้อบังคับ OSHA หรือมาตรฐานอ่ืนๆ
อาทิเช่น ไม่มีกระบวนการอนุญาตเข้าทำงานใน
พ้ืนท่ีอับอากาศ ไม่มีการประเมินอันตรายหรือ
ตรวจสอบปริมาณแก๊สพิษ และ/หรือ ปริมาณ
ออกซิเจนท้ังก่อนเข้าไปและขณะทำงานในพ้ืนท่ี
อับอากาศ เมื่อคนงานรายเดียวปีนลงไปซ่อม
อุปกรณ์ข้างล่างแล้วได้รับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
คนท่ีอยู่ข้างบนไม่รู้เร่ืองน้ี คิดว่าเป็นลมธรรมดา
จึงตัดสินลงไปช่วยเหลือแต่กลับต้องจบชีวิตตาม
กันไปอย่างน่าสะเทือนใจ

ในการแก้ปัญหาน้ี นายจ้างต้องทำตาม
ข้อบังคับ OSHA อย่างเคร่งครัด ต้ังแต่ประเมิน
อันตรายในพ้ืนท่ีอับอากาศอย่างละเอียดท้ังทาง
ด้านกายภาพและเคมี (แก๊สอันตราย/แก๊สพิษ)
จัดทำระบบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพ่ือ
ป้องกันบุคคลภายนอกหรือผู้ขาดคุณสมบัติเข้า
พ้ืนท่ีอับอากาศซ่ึงเส่ียงต่อการเสียชีวิต และใน
การตรวจวัดแก๊สอันตรายต้องทำต่อเน่ืองต้ังแต่
ก่อนเข้าไปจนกระท่ังออกมาหลังเสร็จส้ินภารกิจ
เพื่อให้คนงานรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังตกอยู่ใน
สถานการณ์ใดระหว่าง “ปกติ” หรือ “ฉุกฉิน”
หากเครื่องวัดระบุว่ามีปริมาณแก๊สพิษบางตัว
เพ่ิมข้ึนหรือระดับออกซิเจนเหลือน้อยลง เขาจะ
ได้รีบยกเลิกการทำงานแล้วรีบออกจากพ้ืนท่ีก่อน
จะได้รับอันตรายร้ายแรง และการช่วยเหลือนำ

ตัวเขาข้ึนมาก็ไม่จำเป็นท่ีเพ่ือนผู้ดูแลทางเข้าจะ
ต้องลงไปซ่ึงเส่ียงต่อการเกิดเหตุซ้ำซ้อน เพียงแต่
ปฏิบัติตามแผนกู้ภัยจากด้านนอก (Non-entry
Rescues) ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกท่ีเหมาะสม
และดำเนินการต้ังแต่เร่ิมเกิดเหตุระยะแรกเพ่ือ
ให้มีเวลาปฏิบัติการเพียงพอก็สามารถหลีกเล่ียง
โศกนาฏกรรมในพ้ืนท่ีปิดทีบได้แล้ว

การทำงานในพ้ืนท่ีอับอากาศถือได้ว่าเป็น
งานอันตรายท่ีสุดอันดับต้นๆ ในโลก เน่ืองจาก

เป็นการทำงานในบรรยากาศลักษณะพิเศษท่ีมี
ท้ังการขาดออกซิเจน แก๊สพิษ วัสดุหล่นทับ ล่ืน
ล้ม หรือตกจากพ้ืนต่างระดับฯลฯ แต่ละปีมีอัตรา
การเสียชีวิตสูงมากและมักเป็นการตายหมู่ คือ
เสียชีวิตพร้อมกันหลายรายจากความผิดพลาด
ในการกู้ภัย/ช่วยชีวิต ข้อบังคับกระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ รวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานการทำงาน
ของสถาบันช้ันนำท่ัวโลกได้บัญญัติข้ันตอนการ
ทำงานปลอดภัยในพ้ืนท่ีอับอากาศซ่ึงทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องท้ังนายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรบุคคลท่ีสาม
และอ่ืนๆ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะ
ตอ้งมีการฝึกอบรมวิธีการและแนวทางป้องกัน
อันตรายตามท่ีระบุไว้เป็นประจำในช่วงความถ่ี
เหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างทักษะและสามารถทำ
ได้ถูกต้องและคล่องแคล่วในสภาพการทำงานจริง

ภาคผนวก
มาตรฐานการทำงานในพ้ืนท่ีอับอากาศ

ท่ีต้องได้รับอนุญาตตามข้อบังคับ Appendix A
29 CFR 1910.146, Permit-required
confined spaces standard

(k) การกู้ภัยและบริการฉุกเฉิน
(k)(1) นายจ้างผู้ได้จัดต้ังการกู้ภัยและ

บริการฉุกเฉินซึ่งเป็นไปตามความในย่อหน้า
(d)(9) ในมาตรฐานน้ี ต้อง

(k)(1)(i) ประเมินความสามารถของผู้
ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีกู้ภัยในการปฏิบัติ
งานซ่ึง “เป็นไปตามเหตุการณ์” และ “ลักษณะ
อันตราย” ท่ีเกิดข้ึน

หมายเหตุ ตามความในย่อหน้าน้ี การ
ปฏิบัติงานกู้ภัยซ่ึง “เป็นไปตามเหตุการณ์” ให้
พิจารณาจากช่วงเวลาเข้าไปทำงานในพ้ืนท่ีอับ
อากาศในแต่ละครั้งซึ่งเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะเกิด
อันตรายแตกต่างกัน ตัวอย่าง ความจากมาตรา
1910. 134 การป้องกันระบบหายใจ กำหนด
ให้นายจ้างจัดให้มีบุคคลเตรียมไว้หรือบุคคลท่ี
สามารถกู้ภัย/ช้วยชีวิตคนงานได้ทันที สวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจขณะปฏิบัติงานใน



พ้ืนท่ีซ่ึงระบุว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต
อย่างฉับพลัน

(k)(1)(ii) ประเมินความสามารถการให้
บริการกู้ภัยตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยเน้นไปท่ี
ประสิทธิภาพของงานเก่ียวข้องและอุปกรณ์ท่ีนำ
มาใช้ในทำการกู้ภัยหรือช่วยเหลือ “ผู้เข้าไป
ข้างใน” ให้ออกมาจาก “พ้ืนท่ีอับอากาศซ่ึงต้อง
ได้รับอนุญาต” ลักษณะเฉพาะหรือในรูปแบบ
ต่างๆ ตามท่ีระบุไว้

(k)(1)(iii) คัดเลือกทีมกู้ภัยและบริการ
จากผู้ได้รับการประเมินว่า

(k)(1)(iii)(A) มีความสามารถในการ
เข้าไปถึงตัวผู้ประสบเหตุ “ภายในกรอบเวลาท่ี
เหมาะสมกับลักษณะอันตรายท่ีระบุได้ในพ้ืนท่ี
อับอากาศซ่ึงต้องได้รับอนุญาต”

( k)(1)(iii)(B) สวมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อ
งานบริการกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพ

(k)(1)(iv) แจ้งให้ทีมกู้ภัยแต่ละทีมทราบ
ถึงอันตรายท่ีพวกเขาอาจเผชิญหน้าเม่ือถูกเรียก
ตัวให้ไปปฏิบัติงานกู้ภัย ณ สถานท่ีกิดเหตุ และ

(k)(1)(v) ดำเนินการให้ทีมกู้ภัยหรือ
บริการเข้าไปใน “พ้ืนท่ีอับอากาศซ่ึงต้องได้รับ
อนุญาต” ทั้งหมดตามความจำเป็นเพื่อให้ทีม
สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและทำการฝึกซ้อม

หมายเหตุ ตามความในย่อหน้า (k)(1)
ภาคผนวก F ท่ีไม่บังคับ มีตัวอย่างเหตุการณ์ท่ี
นายจ้างสามารถนำมาใช้ในการประเมินผู้ได้
รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กู้ภัยตามที่ระบุไว้ใน
(k)(1) ในมาตรฐานน้ี

(k)(2) นายจ้างผู้มีลูกจ้างได้รับมอบ
หมายให้ทำหน้าท่ีกู้ภัยในพ้ืนท่ีอับอากาศฯ และ
ให้บริการฉุกเฉิน ต้องดำเนินการต่อไปน้ี

(k)(2)(i) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลที่จำเป็นสำหรับงานกู้ภัยและให้บริการ
ฉุกเฉินแก่ลูกจ้างท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ี
กู้ภัยพร้อมจัดการฝึกอบรมให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
จากลูกจ้างเหล่าน้ัน

(k)(2)(ii) ฝึกลูกจ้างเหล่าน้ันให้สามารถ
ปฏิบัติงานกู้ภัยตามท่ีได้รับมอบหมาย และนาย
จ้างต้องแน่ใจว่าลูกจ้างเหล่าน้ันผ่านการฝึกฝน
อย่างสมบูรณ์จนมีคุณสมบัติเป็นผู้ได้รับอนุญาต
เข้าพื้นที่อับอากาศอย่างเป็นทางการ” ตามที่
ระบุไว้ในย่อหน้า (g) และ (f) ในมาตรฐานน้ี

(k)(2)(iii) ฝึกให้ลูกจ้างเหล่าน้ันสามารถ
ทำการปฐมพยาบาลและช่วยฟ้ืนคืนชีพ นายจ้าง
ต้องแน่ใจว่ามีสมาชิกในทีมกู้ภัยและบริการ
อย่างน้อย 1 คนท่ีได้ประกาศนียบัตรรับรองด้าน
ปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ

(k)(2)(iv) แน่ใจว่าลูกจ้างเหล่านั้นได้
ฝึกซ้อมการกู้ภัยในพ้ืนท่ีอับอากาศอย่างหน่ึงคร้ัง
ในช่วงเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีสมมุติเหตุการณ์
เหมือนจริง มีการเคล่ือนย้ายหุ่นจำลองหรือคน
จริงจากพ้ืนท่ีอับอากาศหรือสถานท่ีจำลองสำหรับ
การฝึกซ้อมซึ่งมีขนาดและรูปทรงของช่องทาง
เข้าเลียนแบบจากพ้ืนท่ีจริงท่ีจะทำการกู้ภัย

(k)(3) ในกรณีทำการกู้ภัยโดยไม่เข้าไป
ในพื้นที่อับอากาศ จำเป็นต้องใช้ระบบหรือวิธี
ดึงตัวกลับเม่ือ “คนงานผู้ได้รับอนุญาต” เข้าไป
ในพ้ืนท่ีอับอากาศ หากปราศจากอุปกรณ์ดึงตัว
กลับจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นขณะเข้าพื้นที่
หรือไม่สามารถทำการกู้ภัยคนงานท่ีเข้าไปข้าง
ในได้ ระบบดึงตัวกลับจะต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

(k)(3)(i) คนงานผู้ได้รับอนุญาตเข้าไปใน
พ้ืนท่ีอับอากาศแต่ละคนจะต้องใช้สายรัดช่วงอก
หรือสายรัดท้ังตัวท่ีมีสายดึงตัวกลับเช่ือมต่อใน
ตำแหน่งจุดก่ึงกลางหลังใกล้กับระดับไหล่ โดยจุด
เชื่อมต่อให้อยู่เหนือศีรษะคนงานหรือจุดอื่นที่
นายจ้างมีข้อมูลพิสูจน์ได้ว่ามีผลลบน้อยต่อการ
เคลื่อนย้ายตัวผู้เข้าไปขึ้นมา การใช้ห่วงข้อมือแทน
สายรัดช่วงอกหรือท้ังตัวอาจทำได้หากนายจ้าง
แสดงให้เห็นว่า การใช้สายรัดช่วงอกหรือท้ังตัว
ไม่สามารถทำได้หรือทำแล้วจะก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรง และการใช้ห่วงข้อมือเป็นวิธีปลอดภัย
และได้ผลท่ีสุด

 (k)(3)(ii) ปลายสุดด้านหน่ึงของสายดึง
ตัวกลับเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ทางกลหรือจุดคงท่ี
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ด้านนอกพื้นที่อับอากาศในลักษณะที่สามารถ
ทำการกู้ภัยได้ทันทีที่ผู้ทำหน้าที่กู้ภัยเห็นว่ามี
ความจำเป็น อุปกรณ์ทางกลดังกล่าวต้องดึงตัว
คนงานกลับขึ้นมาได้จากความลึกมากกว่า 5
ฟุต (1.5 เมตร )

(k)(4) หากคนงานผู้ได้รับอนุญาตฯ เจ็บ
ป่วยจากการสัมผัสกับสารเคมีซ่ึงระบุไว้ในข้อมูล
ความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) หรือเอกสาร
อื่นที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์ซึ่งเก็บไวในพื้นที่
ปฏิบัติงาน ให้นำข้อมูลการรักษาอาการจาก
แหล่งอ้างอิงดังกล่าวมอบให้หน่วยพยาบาลท่ีทำ
การรักษาผู้ป่วยรายน้ันด้วย

summons in a timely manner, considering
the hazard(s) identified; Note to paragraph
(k)(l)(i): What will be considered timely will
vary according to the specific hazards
involved in each entry. For example, CFR
1910.134, Respiratory Protection, requires
that employers provide a standby person or
persons capable of immediate action to rescue
employee(s) wearing respiratory protection while
in work areas defined as IDLH atmospheres.

(k)(1)(ii) Evaluate a prospective rescue
service's ability, in terms of proficiency with
rescue-related tasks and equipment, to
function appropriately while rescuing entrants
from the particular permit space or types of
permit spaces identified;

(k)(1)(iii) Select a rescue team or
service from those evaluated that:

(k)(1)(iii)(A) Has the capability to reach
the victim(s) within a time frame that is appropriate
for the permit space hazard(s) identified;

(k)(1)(iii)(B) Is equipped for and proficient
in performing the needed rescue services;

(k)(1)(iv) Inform each rescue team or
service of the hazards they may confront when
called on to perform rescue at the site; and

(k)(1)(v) Provide the rescue team or
service selected with access to all permit
spaces from which rescue may be necessary so
that the rescue service can develop appropriate
rescue plans and practice rescue operations.
Note to paragraph (k)(1): Non-mandatory

Appendix F contains examples of
criteria which employers can use in evaluating
prospective rescuers as required by paragraph
(k)(l) of this section.

(k)(2) An employer whose employees
have been designated to provide permit space
rescue and emergency services shall take
the following measures:

(k)(2)(i) Provide affected employees
with the personal protective equipment (PPE)

Appendix A : 29 CFR 1910.146,
Permit-required confined spaces standard

(k) Rescue and emergency services.
(k)(1) An employer who designates

rescue and emergency services, pursuant to
paragraph (d)(9) of this section, shall:

(k)(1)(i) Evaluate a prospective
rescuer's ability to respond to a rescue



needed to conduct permit space rescues
safely and train affected employees so they
are proficient in the use of that PPE, at no
cost to those employees;

(k)(2)(ii) Train affected employees
to perform assigned rescue duties. The
employer must ensure that such employees
successfully complete the training required
to establish proficiency as an authorized
entrant, as provided by paragraphs (g) and
(h) of this section;

(k)(2)(ii) Train affected employees
in basic first-aid and cardiopulmonary
resuscitation (CPR). The employer shall
ensure that at least one member of the
rescue team or service holding a current
certification in first aid and CPR is available; and

(k)(2)(iv) Ensure that affected
employees practice making permit space
rescues at least once every 12 months, by
means of simulated rescue operations in
which they remove dummies, manikins, or
actual persons from the actual permit spaces
or from representative permit spaces.

Representative permit spaces shall, with
respect to opening size, configuration, and
accessibility, simulate the types of permit
spaces from which rescue is to be performed.

(k)(3) To facilitate non-entry rescue,
retrieval systems or methods shall be used
whenever an authorized entrant enters a
permit space, unless the retrieval equipment
would increase the overall risk of entry or
would not contribute to the rescue of the
entrant. Retrieval systems shall meet the
following requirements.

(k)(3)(i) Each authorized entrant shall
use a chest or full body harness, with a
retrieval line attached at the center of the
entrant's back near shoulder level, above
the entrant's head, or at another point which
the employer can establish presents a profile
small enough for the successful removal of
the entrant. Wristlets may be used in lieu of
the chest or full body harness if the employer
can demonstrate that the use of a chest or
full body harness is infeasible or creates a
greater hazard and that the use of wristlets

is the safest and most effective alternative.
(k)(3)(ii) The other end of the retrieval

line shall be attached to a mechanical device
or fixed point outside the permit space in
such a manner that rescue can begin as
soon as the rescuer becomes aware that
rescue is necessary. A mechanical device
shall be available to retrieve personnel from
vertical type permit spaces more than 5 feet
(1.52 m) deep

(k)(4) If an injured entrant is exposed
to a substance for which a Material Safety
Data Sheet (MSDS) or other similar written
information is required to be kept at the
worksite, that MSDS or written information
shall be made available to the medical facility
treating the exposed entrant.
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