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

การทำงานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ (Confined
Spaces) มีความเสีย่ งอันตรายหลายด้าน ตัง้ แต่
ขาดอากาศหายใจ สูดดมแก๊สพิษและสารเคมี
อันตรายหลายชนิด ได้รบั บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุ
ลืน่ ล้ม หรือสะดุด รวมไปถึงถูกโครงสร้างภายใน
ล้มทับหรือถล่มลงมาปิดทางออก ตัวอย่างพืน้ ที่
อับอากาศเห็นกันได้ตามสถานประกอบการหรือ
พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านทัว่ ไป เช่น ท่อ ถัง ไซโล บ่อหมัก
อุโมงค์ ห้องใต้ดนิ ช่องปิดทึบภายในอาคาร ฯลฯ
อธิบายง่ายๆ ทีใ่ ดก็ตามมีพน้ื ทีจ่ ำกัดภายใต้การ
ปิดล้อมและมีทางเข้าคับแคบ สามารถระบุเป็น
พื้นที่อับอากาศได้ แต่ภายใต้ข้อบังคับ OSHA
1910.146 ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ พืน้ ที่
อับอากาศจะเจาะจงเฉพาะที่มีลักษณะตามข้อ
กำหนดเพือ่ ให้มกี ารอนุญาตเข้าไปปฏิบตั งิ านได้
เรียกว่า “Permit-required Confined Spaces”
หากบริเวณใดหรือพื้นที่ใดถูกระบุเป็น “พื้นที่
อับอากาศซึ่งต้องขออนุญาตเข้าไปทำงาน”
ตามข้อบังคับ ภารกิจภายในพืน้ ทีด่ งั ต่อไปนีจ้ ะ
ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
 วางแผนปฏิบต
ั งิ าน
 ตรวจสอบบรรยากาศ/ค้นหาแก๊สพิษ
 ดำเนินการในขัน
้ ตอนขออนุญาตให้มี
การทำงานภายใน
 การกูภ
้ ยั /ช่วยชีวติ เมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
จากการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ ซึง่ จำเป็น
ต้องมีอปุ กรณ์ปอ้ งกันการตกเข้าไปเกีย่ วข้องใน
เกือบทุกขัน้ ตอน
ทัง้ นี้ รายละเอียดของภารกิจจะกล่าวถึง
อีกครัง้ หลังจากได้อธิบายความหมายของพืน้ ที่
อับอากาศครบถ้วนแล้ว

นิยามพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ด้วยเหตุที่คำนิยาม “พื้นที่อับอากาศ”
(Confined Spaces) มีความหมายค่อนข้างกว้าง
นัน่ คือ เป็นพืน้ ทีป่ ดิ ล้อมหรือปิดทึบใหญ่พอจะ
ให้คนงานคนหนึง่ เข้าไปได้ทง้ั ตัวเพือ่ ปฏิบตั งิ าน
บางอย่าง แต่ทางเข้าออกมีจำกัดและไม่สะดวก
รวมทั้งไม่ได้ออกแบบมาให้คนเข้าไปอยู่อย่าง
ต่อเนื่องได้ ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของผู้
มีหน้าที่เฉพาะด้านเป็นการชั่วคราวระยะสั้นๆ
หรือตามเวลากำหนดไว้แล้วล่วงหน้า บางกรณี
ไม่สามารถประเมินได้วา่ เป็นอันตรายต่อคนงาน
หรือไม่ หรือจำเป็นจะต้องมีเงื่อนไขหรือเสริม
มาตรการความปลอดภัยในการทำงานด้านใดบ้าง
ดังนัน้ ข้อบังคับ OSHA 910.146 จึงนิยามคำ
เฉพาะขึน้ มา ได้แก่ Permit-required Confined
Spaces เพือ่ อธิบายให้ชดั เจนว่าเป็นพืน้ ทีเ่ สีย่ ง
จะเกิดอันตรายขณะปฏิบตั งิ านข้างใน ต้องมีการ
ขอและให้อนุญาตเข้าไปทำงาน (Work Permit)
และมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
ตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จสิน้ ภารกิจ ด้วยเหตุน้ี

ในคูม่ อื หรือเอกสารความปลอดภัยในการทำงาน
ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา คำว่า Confined
Spaces จะหมายถึง Permit-required Confined
Spaces โดยปริยาย
พื้นที่หรือบริเวณใดที่จะระบุได้ว่าเป็น
Permit-required Confined Spaces ตามข้อ
บังคับ OSHA 1910.146 ซึง่ ต้องมีการอนุญาต
เข้าไปทำงานและปฏิบัติตามข้อกำหนดความ
ปลอดภัยขณะปฏิบตั งิ านภายในพืน้ ทีน่ น้ั จะต้อง
มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
1

ปัญหาการเข้าออกพื้นที่อับอากาศ
ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นพืน้ ทีอ่ บั อากาศ (ซึง่ ต้องได้
รับอนุญาตให้เข้าไปปฏิบตั งิ าน) ทุกคนสามารถ
คาดการณ์ได้ในทันทีวา่ เป็นสถานทีเ่ ต็มไปด้วย
อันตราย เข้ายากออกยาก ส่วนใหญ่จะมีปญ
ั หา
เรือ่ งอากาศ อาทิเช่น ไม่มที ร่ี ะบายอากาศ ขาด
ออกซิเจน มีกลิน่ เหม็น บรรยากาศเป็นก๊าซพิษ
และอืน่ ๆ ความเสีย่ งของผูเ้ ข้าไปปฏิบตั งิ านใน
พื้นที่อับอากาศคือ “เสียชีวิต” โดยเฉพาะใน
กรณีไม่มกี ารวางแผนทีด่ แี ละขาดการป้องกันที่
รัดกุม การขาดออกซิเจนและสูดดมก๊าซพิษเป็น
สาเหตุทเ่ี กิดการตายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ แต่เมือ่
มองลึกลงไปถึงสาเหตุทแ่ี ท้จริง การขาดอากาศ
หายใจหรือสูดดมก๊าซพิษไม่ใช่เกิดขึ้นฉับพลัน

1. มีหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดบรรยากาศ
อันตรายภายใน (Contains or has a potential
to contain a hazardous atmosphere)
2. มีวตั ถุอย่างหนึง่ อย่างดีซง่ึ มีแนวโน้ม
จะปิดล้อมผูเ้ ข้าไปข้างใน (Contains a material
that has the potential for engulfing an entrant)
3. ภายในมีสง่ิ ทำให้ผเู้ ข้าไปอยูใ่ นสภาพ
ติดกับหรือขาดอากาศหายใจ ตัวอย่างเช่น ผนัง
สองด้านเอนเข้าหากัน พืน้ ทรุดตัวลงไปข้างล่าง
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. มีอนั ตรายร้ายแรงต่อความปลอดภัย
หรือสุขภาพทีร่ ะบุได้อยูข่ า้ งใน เช่น อันตรายจาก
การตก [Contains any other recognized
serious safety or health hazard (such as a
fall hazard)]
หากบริเวณหรือสถานทีใ่ ดถูกระบุวา่ เป็น
Permit-required Confined Spaces และลูกจ้าง
มีความจำเป็นต้องเข้าไปทำงานข้างใน นายจ้าง

จะต้องเขียนแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปแนวทาง
ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ OSHA 1910.146
ประกอบด้วยขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
 ระบุตำแหน่งพื้นที่อับอากาศ ป้องกัน
ผู้ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้าไป
 ประเมินเพื่อระบุอันตรายทั้งหมดที่มี
อยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น
 วางแผนการป้องกันอันตรายสำหรับ
คนงานทีผ่ า่ นเข้าไปข้างในรวมถึงการใช้อปุ กรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทีถ่ กู ต้องเหมาะสม
 จัดทำระบบอนุญาตให้เข้าไปทำงาน
ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ (Permit System)
 วางแผนกู้ภัยและตอบโต้เหตฉุกเฉิน
(Rescue and Emergency Services)

จนแก้ไขอะไรไม่ทนั แต่คนงานจะเริม่ รับรูค้ วาม
ผิดปกติล่วงหน้าเป็นนาทีหรือหลายนาทีก่อน
สถานการณ์จะรุนแรงขึน้ วิธแี ก้ปญ
ั หา พวกเขา
ต้องรีบหนีออกมาโดยเร็วทีส่ ดุ ยิง่ เป็นคนงานที่
ปราศจากเครือ่ งป้องกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะต้อง
รีบสุดชีวติ ทัง้ นี้ เงือ่ นไขมรณะอยูท่ พ่ี วกเขาหา
ทางออกไม่เจอหรือทางออกเปลีย่ นแปลงสภาพ
ทำให้ออกมายากลำบากหรือใช้เวลามากเกินไป
เป็นเรือ่ งปกติ ตอนเข้าพืน้ ทีอ่ บั อากาศจะ
ง่ายและมีความปลอดภัยกว่า (แต่ก็ถือว่ายาก
ลำบากกว่าการเข้าพืน้ ทีป่ กติหลายเท่า) สาเหตุ
หนึง่ คนงานมีความตืน่ ตัวและเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์พลิกผัน แต่เมือ่ ถึงเวลาออก คนงาน
จะเหนือ่ ย เมือ่ ยล้า หรือมึนงง ทำให้การออกมา
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เต็มไปด้วยอุปสรรคหรือความขัดข้อง บางคน
ต้องให้คนช่วยพาออกมา ยิ่งเป็นกรณีเกิดเหตุ
ไม่คาดฝัน เกจ์วดั ระดับอากาศบอกว่าออกซิเจน
เริม่ เหลือน้อยจะตกใจและตืน่ เต้น ประสาทการ
รับรู้และการทรงจำเริ่มสับสน การหนีออกมา
ด้วยตัวเอง ในบางกรณีเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไปไม่ได้
จำเป็นจะต้องมีการกู้ภัยโดยคนงานที่มีหน้าที่
โดยตรงซึง่ ยังแข็งแรง มีสติสมั ปชัญญะสมบูรณ์
รวมถึงมีเครือ่ งมือคุณภาพสูง
อย่างไรก็ตาม สถิตกิ ารเสียชีวติ จากการ
ทำงานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศจัดทำโดย OSHA พบว่า
1 ใน 3 ของการตายเกิดขึน้ ในขัน้ ตอนการกูภ้ ยั
โดยเฉพาะขณะนำตัวผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุ
ฉุกเฉินภายใน (เช่น ขาดอากาศหายใจ แก๊สพิษ
แพร่กระจาย) ออกมาหรือขึ้นมาจากพื้นที่เกิด
เหตุ มีทง้ั ออกมาไม่ทนั ทางออกถูกปิด กูภ้ ยั ผิด
วิธี ทำให้ผปู้ ระสบเหตุบาดเจ็บรุนแรง อุปกรณ์
กูภ้ ยั ไม่ถกู ต้องหรือด้อยประสิทธิภาพ ฯลฯ
ด้วยเหตุผล การเข้าออกพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
เป็นเรื่องยากลำบากและมีอันตราย ดังนั้นจึง
จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เข้ามาช่วย
เพื่อให้การปฏิบัติในขั้นตอนนี้ง่ายและมีความ
ปลอดภัยมากขึน้ โดยเฉพาะขณะนำตัวผูป้ ระสบ
เหตุฉกุ เฉินออกจากพืน้ ทีอ่ บั อากาศ

(Fall Arrest Lanyard) หรือสายยึดกันตก
(Lifeline) สำหรับใช้ยดึ หรือดึงตัวคนงานไม่ให้
กระแทกกับขอบฝาถังทีใ่ ช้เป็นทางเข้าหรือวัตถุ
แข็งทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ หรือดึงตัวคนงานทีก่ า้ วพลาด
ไม่ให้ตกกระทบพืน้ ล่าง รวมไปถึงอุบตั เิ หตุอน่ื ๆ
ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน
การใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกที่บริเวณ
ทางเข้าหรือใกล้เคียงขณะเตรียมการเข้าไปข้างใน
ไม่ได้เป็นข้อบังคับของ OSHA ด้วยเหตุผล ทาง
เข้าพืน้ ทีอ่ บั อากาศมีหลากหลายทัง้ แนวนอนและ
แนวดิง่ หากเป็นแนวนอนทีข่ นานไปกับพืน้ ไม่
จำเป็นต้องใช้อปุ กรณ์กนั ตก แต่หากการเข้าต้อง
ทำแนวดิ่ง ไม่ว่าขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างตาม

Fall Protection Equipment

อุปกรณ์ปอ้ งกันการตกกับการทำงาน
ในพื้นที่อับอากาศ
ความจริงแล้ว ระบบป้องกันการตกต้อง
นำมาใช้ตั้งแต่การทำงานบริเวณใกล้เคียงหรือ
ขณะเตรียมการเข้าไปในพื้นที่อับอากาศซึ่งมี
ความเกีย่ วข้องกันโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมือ่ เปิด
ฝาช่องคนลอด (Manhole) เพือ่ ให้เป็นทางเข้า
พืน้ ทีอ่ บั อากาศในลักษณะเป็นบ่อ ท่อ หรือถัง
บรรจุ โดยปกติดา้ นบนช่องคนลอดมีราวจับเพือ่
ให้ผู้จะเข้าไปข้างในและคนงานอื่นที่อยู่บริเวณ
นัน้ ใช้เป็นทีย่ ดึ ตัวไว้ไม่ให้ตกลงข้างล่าง แต่ราว
หรือตะแกรงกัน้ อย่างเดียวไม่เพียงพอจะให้ความ
ปลอดภัยแก่คนงานได้ ดังนัน้ คนงานทีจ่ ะลงไป
ในพื้นที่อับอากาศและผู้ช่วยจำเป็นต้องสวมใส่
สายรัดนิรภัยกันตกไว้ดว้ โดยเฉพาะผูท้ ำหน้าที่
เปิดฝาช่องคนลอดทีด่ เู ผินๆ ไม่นา่ มีความเสีย่ ง
อะไร แต่อย่าลืม ข้างในพืน้ ทีอ่ บั อากาศอาจจะมี
แก๊สพิษหรือไอสารกลิ่นรุนแรงสะสมอยู่ เมื่อ
เปิดฝาออกกลิ่นพุ่งขึ้นมา คนเปิดฝาสูดเข้าไป
อาจหน้ามืด หรือหมดสติร่างร่วงลงไปพื้นล่าง
อุปกรณ์ปอ้ งกันการตกในทีน่ ร้ี วมถึงสายรัดนิรภัย
กันตก (Safety Harness) สายยึดยับยัง้ การตก

จุดทีต่ ง้ั ของพืน้ ทีอ่ บั อากาศก็มคี วามจำเป็นต้อง
ใช้อุปกรณ์กันตกและเครื่องมือเสริมเพื่อส่งตัว
คนงานไปยังจุดหมายคือข้างในพืน้ ทีป่ ดิ ทึบนัน้ ๆ
ข้อบังคับ OSHA 1910.146 Permitrequired Confined Spaces ทีร่ ะบุให้ใช้อปุ กรณ์
ป้องกันการตกมีกรณีเดียว ได้แก่ การกูภ้ ยั /ช่วย
ชีวิตผู้ประสบเหตุในพื้นที่อับอากาศโดยไม่เข้า
ไปข้างใน (Non-entry Rescues) ซึง่ ใช้ระบบ
สายดึงตัวกลับ (Retrieval Systems) ตามทีร่ ะบุ
ไว้ใน part (k)(3)(i) ดังนี้
“คนงานผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่
อับอากาศแต่ละคนจะต้องใช้สายรัดช่วงอกหรือ
สายรัดทัง้ ตัว (Chest or Full Body Harness) ทีม่ ี
สายดึงตัวกลับเชือ่ มต่อทีต่ ำแหน่งจุดกึง่ กลางหลัง
ใกล้กบั ระดับไหล่โดยจุดเชือ่ มต่อให้อยูเ่ หนือศีรษะ
คนงานหรือจุดอืน่ ทีน่ ายจ้างมีขอ้ มูลพิสจู น์ได้วา่

มีผลลบน้อยต่อการเคลือ่ นย้ายตัวผูเ้ ข้าไปขึน้ มา
การใช้หว่ งข้อมือ (Wristlet) แทนสายรัดช่วงอก
หรือทัง้ ตัวอาจทำได้หากนายจ้างแสดงให้เห็นว่า
การใช้สายรัดช่วงอกหรือทัง้ ตัวไม่สามารถทำได้
หรือทำแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงและการ
ใช้ห่วงข้อมือเป็นวิธีปลอดภัยและได้ผลที่สุด”
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Tripod

Davit Arm/Post

แม้ขอ้ บังคับ OSHA 1910.146 นอกเหนือ
จาก part (k)(3) จะไม่ได้กล่าวถึงระบบป้องกัน
การตกสำหรับใช้ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศโดยตรง แต่
ในส่วนอืน่ ๆ ของมาตรา 1910 และ 1926 (ข้อ
บังคับเฉพาะอุตสาหกรรมก่อสร้าง) จะระบุให้ใช้
อุปกรณ์ปอ้ งกันการตกในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
หากทางเข้าพื้นที่อับอากาศเป็นแนวดิ่ง
อุปกรณ์ที่ใช้ต้องให้ความปลอดภัยขณะเข้าไป
โดยทัว่ ไปจะเป็นบันไดหรือแขนยึดรอก/สามขา
(Davit Arm/Tripod) ติดตัง้ พร้อมกลไกดึงเชือก
กลับทีเ่ รียกว่า “วินช์” (Winch) ตามข้อบังคับ
ทั่วไปและข้อแนะนำของผู้ผลิต เมื่อใช้อุปกรณ์
เหล่านี้ คนงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
การตกส่วนบุคคลเสริมเข้าไปด้วย หากคนงาน
ลงไปยังพืน้ ทีอ่ บั อากาศทางบันไดติดตัง้ ประจำที่
(Fixed Ladder) ซึง่ มีตะแกรงหรือกรงครอบเป็น
อุปกรณ์กนั ตกหลัก (Primary Fall Protection)
ให้คนงานสวมสายรัดนิรภัยเชือ่ มต่อสายกันตก
ดึงกลับได้ดว้ ยตัวเอง (Self-retracting Lifeline)
ร่วมกับวินซ์สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์กันตกเสริม
(Secondary Fall Protection)
สำหรับสายรัดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full
Body Harness) ซึง่ จำเป็นสำหรับการกูภ้ ยั /ช่วย

ก่อนใช้งาน ใช้งานทัว่ ไปและในกรณีกภู้ ยั ดูแล
รักษา/ซ่อมบำรุง ฯลฯ ทัง้ นี้ ไม่ได้มขี อ้ จำกัดว่า
จะต้องใช้งานในกรณีพน้ื ทีอ่ บั อากาศอยูแ่ นวดิง่
(ทัง้ เหนือพืน้ และใต้พน้ื ) เท่านัน้ แต่ให้พจิ ารณา
ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกในพื้นที่อับอากาศที่
ระดับเดียวกับพื้นด้วย เนื่องจากสภาพภายใน
อาจจะขรุขระ ไร้ระเบียบ และมีความต่างระดับ
เสีย่ งต่อการลืน่ ล้ม ตก ฯลฯ ประเด็นสำคัญทีส่ ดุ
ก่อนปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีอ่ บั อากาศต้องประเมิน
อันตรายอย่างครอบคลุมทุกด้าน ไม่เฉพาะแค่
บรรยากาศภายในเท่านัน้ แต่ให้รวมถึงลักษณะ
กายภาพของพื้นที่ด้วยเพื่อจะได้มีการป้องกัน
ตรงกับอันตรายทีม่ อี ยูห่ รือมีแนวโน้มจะเกิดขึน้

การเลือกอุปกรณ์ป้องกันการตก

ชีวติ จากด้านนอกไม่เข้าไปข้างใน (Non-entry
Rescues) คือชนิดเดียวกันกับอุปกรณ์ปอ้ งกัน
การตกส่วนบุคคล (Fall Protection PPE) ใช้เชือ่ ม
ต่อกับเสายึดรอกหรือสามขาหรืออุปกรณ์ดงึ เชือก
กลับด้วยตัวเองเพือ่ ดึงตัวคนงานทีอ่ ยูข่ า้ งในขึน้
มาหรือหย่อนตัวคนงานผูไ้ ด้รบั อนุญาตลงไปยัง
พืน้ อับอากาศในแนวดิง่
เพือ่ ให้การใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันการตก รวม
ถึงอุปกรณ์เสริมอืน่ มีประสิทธิภาพและสามารถ
มัน่ ใจได้ในความปลอดภัย นายจ้างต้องจัดให้มี
การฝึกอบรมในทุกกระบวนการตัง้ แต่ตรวจสอบ

อุปกรณ์ป้องกันการตกใช้เข้า/ออกและ
กูภ้ ยั ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ มีองค์ประกอบสำคัญ 3
ส่วนด้วยกัน ได้แก่ จุดยึด (Anchorage) อุปกรณ์
พยุงตัว (Body Support) และอุปกรณ์ใช้ในการ
เชือ่ มต่อ (Connector)
หากเป็นการเข้าพื้นที่อับอากาศแนวดิ่ง
(ขึน้ และลง) โดยปราศจากบันไดติดตัง้ ประจำที่
นายจ้างจะต้องจัดให้มีแขนยึดรอกหรือสามขา
อย่างใดอย่างหนึง่ กรณีเป็นการทำงานเฉพาะจุด
ซึง่ ต้องลงผ่านช่องคนลอด (Manhole) สามขา
เป็นทางเลือกดีกว่า ด้วยเหตุผล ประกอบง่าย
ด้วยคนงานเพียงคนเดียวและสามารถเคลือ่ นย้าย
ไปติดตัง้ อีกจุดหนึง่ ได้สะดวก ข้อจำกัดของสามขา
คือ จะใช้ได้เฉพาะทางเข้าทีม่ ความกว้างไม่เกิน
รัศมีการกางขาทั้งสามออกไปเป็นระยะสูงสุด
ตามทีผ่ ผู้ ลิตกำหนดไว้
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ในกรณีลักษณะและขนาดของทางเข้ามี
หลากหลายแขนยึดรอกหรือเสายึดรอก (Davit
Arm or Davit Post) สามารถใช้ได้เอนกประสงค์
มากกว่า ทำได้ทั้งการหย่อนและดึงตัวคนงาน
ขึ้นมาจากปากท่อหรือบ่อขนาดใหญ่และกว้าง
โดยเฉพาะพืน้ ทีอ่ บั อากาศแนวดิง่ ทีเ่ ป็นรูปตัว V
ทางเข้ากว้างแต่คอ่ ยๆ เรียวลงไป ซึง่ สามขานำ
มาใช้งานลำบาก รวมถึงทางเข้าพืน้ ขรุขระหรือ
อ่อนนุม่ ยุบตัวง่าย หากใช้สามขาจะมีปญ
ั หาด้าน
สมดุลหรือความมัน่ คง เนือ่ งจากแขนยึดรอกยืน่
ออกมาจากเสาหรือฐานทีย่ ดึ แน่นกับโครงสร้าง
แข็งแรงจุดเดียว เช่น แท่นเหล็กหรือคอนกรีต จึง
ไม่มขี อ้ จำกัดเรือ่ งรัศมีของเสายึดเหมือนสามขา
แขนยืน่ ออกไปยาวเท่าใด หมายถึง สามารถใช้
ได้กับปากหลุมหรือบ่อที่กว้างมากขึ้นเท่านั้น
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสามขาหรือแขน/เสา
ยึดรอก หากขาหรือฐานของเครือ่ งมือดังกล่าวไม่
สามารถสัมผัสพืน้ ทีอ่ ยูต่ ดิ กับหรืออยูร่ ะดับเดียว
กับขอบทางเข้า อาจจำเป็นต้องมีการถ่วงน้ำหนัก
(Counterweight) ขณะดึงตัวคนงานขึน้ มาจาก
พืน้ ทีอ่ บั อากาศ (หรือหย่อนลงไป) เพือ่ เป็นการ
ป้องกันเครื่องมือล้มลงหรือพลิกคว่ำทำให้เกิด
การบาดเจ็บซ้ำซ้อน
กรณีทางเข้าพืน้ ทีอ่ บั อากาศอยูแ่ นวราบ
แต่ตำแหน่งตัง้ อยูด่ า้ นบนหรือด้านล่างจากระดับ
พืน้ การไปยังทางเข้าต้องทำในแนวดิง่ หรือต้อง
ดึง/หย่อนตัวคนงานด้วยเชือก ตัวอย่าง ทางเข้า
ถังขนาดใหญ่อยูด่ า้ นข้างแต่ตอ้ งปีนลงไปข้างล่าง
ก่อนอืน่ ให้หาจุดยึด (Anchorage) สำหรับติดตัง้
วินช์หรืออุปกรณ์ดงึ เชือกกลับ อาจเป็นส่วนของ

โครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถังทัง้ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
และทำขึน้ มาใหม่ จากนัน้ เลือกอุปกรณ์พยุงตัว
(Body Support) คุณสมบัตสิ ำคัญทีต่ อ้ งมี ได้แก่
ความสบายและทนทาน หากผูส้ วมใส่ (คนงาน)
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นพืน้ ทีอ่ บั อากาศเป็นเวลานาน
หรือทำงานหลายจุด ให้เลือกชนิดสายรัดทัง้ ตัว
(Full Body Harness) คุณภาพสูง ประกอบด้วย
สายคล้องไหล่ สายพาดหลัง และห่วงคล้องขา
พร้อมขอบนุ่มเย็บติดกันเป็นชุด หากคำนึงถึง
ความทานทานเป็นอันดับแรก ต้องเลือกชนิด

เคลือบสารเพือ่ ความแข็งแรง รวมทัง้ ป้องกันฝุน่
จารบี และสิง่ สกปรก โดยใช้มอื เช็ดออกได้ ทัง้ นี้
หากนานๆ จะมีการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
สักครัง้ หนึง่ หรือเข้าไปเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ ใน
แต่ละครัง้ สามารถเลือกใช้สายรัดชนิดพืน้ ฐาน
หรือแบบประหยัดได้
ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตหลายรายออกแบบสายรัด
ทั้งตัวสำหรับใช้ในการเข้าพื้นที่อับอากาศและ

การกูภ้ ยั โดยเฉพาะ โดยเป็นชนิดมีหว่ งรูปตัวดี
(D-ring) อยูบ่ นไหล่ทง้ั สองข้างเชือ่ มกับสายยึด
กันตกรูปตัววาย (Y-Lanyard) ทีต่ อ่ จากสายของ
อุปกรณ์ดงึ เชือก (วินช์) โดยตรง ด้วยอุปกรณ์
เหล่านี้ ตัวของคนงานจะถูกหย่อนลงหรือดึงขึน้
ตามแนวดิ่งในตำแหน่งตั้งตรง แต่หากสายยึด
กันตกจากสายวินช์เชือ่ มต่อกับห่วงรูปตัวดีจาก
กลางหลังขณะดึงขึน้ หรือหย่อนลง ตัวคนงานจะ
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โค้งงอ กรณีชอ่ งทางเข้ามีขนาดเล็กหรือคับแคบ
จะมีปญ
ั หาติดขัดทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก
สำหรับส่วนประกอบสุดท้าย ตัวเชือ่ มต่อ
(Connector) ทีเ่ ป็นหลักคือตัวดึงเชือกหรือวินช์
พร้อมสายทีเ่ ป็นเหล็กหล้าหรือเชือกทำจากวัสดุ
สังเคราะห์และข้อเหวีย่ ง (Crank) สำหรับปล่อย
และดึงเชือกกลับ ทั้งหมดจะนำไปเชื่อมต่อกับ
สามขา หรือ แขน/เสาติดรอก อย่างใดอย่างหนึง่
เพื่อทำการยกหรือหย่อนตัวคนงานไปยังพื้นที่
อับอากาศทัง้ ในการเข้าทำงานและการกูภ้ ยั

ข้อแนะนำการใช้วนิ ซ์รวมถึงเครือ่ งมือกล
ทันสมัยอืน่ ๆ ควรจะมีคนงานอีกคนหนึง่ ควบคุม
การปล่อยหรือดึงเชือก รวมถึงหยุดเชือก แม้บาง
ระบบ คนงานทีต่ อ้ งการเข้าไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
สามารถควบคุมเชือกด้วยตัวเองได้ แต่การมี
ผู้ช่วยอย่างน้อยหนึ่งคนทำหน้าที่ควบคุมวินช์
ขณะดึงหรือหย่อนเชือกจะลดความเสีย่ งในการ
ตกหรือกระแทกได้ ส่วนกรณีกภู้ ยั จำเป็นต้องผู้
ควบคุมวินช์ในทุกเหตุการณ์
พึงตระหนักไว้ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพเท่านัน้ จะทำให้การส่งตัวคนงาน
หรือการกู้ภัย/ช่วยชีวิต สามารถทำได้รวดเร็ว
และปลอดภัย ปัจจุบนั นิยมใช้สายกันตกชนิดดึง
กลับได้ดว้ ยตัวเอง (Self-retracting Lifeline) มี
รอกติดคอยล์สปริงและสายรวมชุดอยูด่ ว้ ยกันใน
กล่องรูปวงรี ด้านบนใช้เชือ่ มต่อกับ Anchorage
ส่วนด้านล่างเป็นช่องปล่อยสายซึง่ ส่วนปลายสุด
เป็นตะขอสับสามารถเชื่อมต่อกับ D-ring บน
สายรัดนิรภัยของคนงานได้ทันที เมื่อคนงาน
เคลือ่ นทีไ่ ม่วา่ จะเป็นแนวราบหรือแนวดิง่ สายจะ
ถูกปล่อยตามไปโดยอัตโนมัตใิ นอัตราสอดคล้อง
กับความเร็วของตัวคนงาน ครัน้ คนงานถอยกลับ
จุดเดิมสายก็จะถูกดึงกลับเช่นกัน ทัง้ นี้ หากใน
ช่วงทีค่ นงานเคลือ่ นทีแ่ ล้วเกิดอุบตั เิ หตุพลัดตก
จากจุดทีย่ นื อยูห่ รือกำลังไต่ อุปกรณ์จะเบรกสาย

ทันทีทำให้ตวั คนงานหยุดการเคลือ่ นไหวทีจ่ ะไป
กระแทกสิง่ กีดขวางทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้าหรือด้านล่าง
โดยแรงกระชากจากการตกหรือสะดุดเป็นความ
เคลือ่ นไหวไม่ปกติซง่ึ จะไปกระตุน้ ให้ระบบเบรก
ในคอยล์สปริงปล่อยสายทำงาน (เพือ่ หยุดไม่ให้
มีความเคลือ่ นไหวต่อไป)
Self-retracting Lifeline เมือ่ นำมาใช้ใน
การเข้าและการกู้ภัยบริเวณพื้นที่อับอากาศจะ
ต้องทำงานร่วมกับระบบดึงตัวกลับ (Retrieval
System) หรือวินซ์ทม่ี ที ง้ั แบบแมน่วลและแบบ
ทำงานด้วยตัวเอง เพือ่ ให้การหย่อนตัวคนงาน
ลงพืน้ ทีอ่ บั อากาศ การดึงตัวคนงานกลับ รวมถึง
การกูภ้ ยั /ช่วยชีวติ ใช้ผชู้ ว่ ยน้อยทีส่ ดุ หรือเพียง
คนเดียวทำหน้าทีห่ มุนวินซ์ดว้ ยมือหรือควบคุม
ระบบอัตโนมัติ โดยกระบวนการสามารถดำเนิน
ไปอย่างนิม่ นวล ปลอดภัย และทันการณ์ ปัจจุบนั
ถือว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจำเป็นต่อการทำงานใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศทุกขนาดและทุกลักษณะไปแล้ว

ป้องกันโศกนาฏกรรม
การเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานในพื้นที่อับ
อากาศเกิดขึน้ ได้ทกุ เมือ่ และทุกหนแห่ง ไม่วา่ ใน
ประเทศไทยเราเองซึ่งช่วงหลังได้ยินข่าวบ่อยๆ
และในประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา
จากข้อมูลทางสถิติ เกินครึ่งเป็นการเสียชีวิต
พร้อมกันหลายคน ทัง้ ได้รบั แก๊สพิษ/ขาดอากาศ
หายใจเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียง และการเข้า
ไปช่วยชีวิตคนงานในพื้นที่อับอากาศแล้วผู้ทำ
หน้าทีช่ ว่ ยเหลือ/กูภ้ ยั เสียชีวติ ตามไปด้วย เช่น
เมื่อปีที่แล้วในบริเวณฝังกลบขยะเพื่อผลิตแก๊ส
ชีวภาพแห่งหนึ่งในเมืองซูพีเรีย รัฐวิสคอนซิน
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คนงานคนหนึ่งลงไปซ่อมเครื่องสูบน้ำที่ติดตั้ง
ก้นบ่อ ทันใดนัน้ เขาได้รบั แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
หมดสติไป เพือ่ นร่วมงานทีอ่ ยูข่ า้ งบนปีนลงมา
เพือ่ ช่วยเหลือ แต่พอเท้าแตกพืน้ ก็ลม้ ฟุบ เพือ่ น
คนทีส่ ามเห็นท่าไม่ดจี งึ รีบรุดลงไป ทว่าตัวเองก็
ลงเอยเหมือนคนทีส่ อง ท้ายสุด คนทีส่ ต่ี อ้ งสังเวย
แก๊สพิษด้วยชีวติ เช่นกัน รวมแล้วโศกนาฏกรรม
ครัง้ นัน้ มีคนงานเสียชีวติ ในบ่อหมักใต้ดนิ สีร่ าย
ทัง้ ทีต่ อนเริม่ ต้นมีผปู้ ระสบเหตุเพียงรายเดียว
ประเด็นที่กล่าวถึงมากที่สุดคือ เจ้าของ
บ่อหมักขยะผลิตแก๊สชีวภาพแห่งนัน้ ไม่มแี ผน
กูภ้ ยั ฉุกเฉิน รวมทัง้ มีขน้ั ตอนการปฏิบตั งิ านไม่
เป็นไปตามข้อบังคับ OSHA หรือมาตรฐานอืน่ ๆ
อาทิเช่น ไม่มกี ระบวนการอนุญาตเข้าทำงานใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศ ไม่มกี ารประเมินอันตรายหรือ
ตรวจสอบปริมาณแก๊สพิษ และ/หรือ ปริมาณ
ออกซิเจนทัง้ ก่อนเข้าไปและขณะทำงานในพืน้ ที่
อับอากาศ เมื่อคนงานรายเดียวปีนลงไปซ่อม
อุปกรณ์ขา้ งล่างแล้วได้รบั แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์
คนทีอ่ ยูข่ า้ งบนไม่รเู้ รือ่ งนี้ คิดว่าเป็นลมธรรมดา
จึงตัดสินลงไปช่วยเหลือแต่กลับต้องจบชีวติ ตาม
กันไปอย่างน่าสะเทือนใจ
ในการแก้ปญ
ั หานี้ นายจ้างต้องทำตาม
ข้อบังคับ OSHA อย่างเคร่งครัด ตัง้ แต่ประเมิน
อันตรายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศอย่างละเอียดทัง้ ทาง
ด้านกายภาพและเคมี (แก๊สอันตราย/แก๊สพิษ)
จัดทำระบบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เพือ่
ป้องกันบุคคลภายนอกหรือผูข้ าดคุณสมบัตเิ ข้า
พืน้ ทีอ่ บั อากาศซึง่ เสีย่ งต่อการเสียชีวติ และใน
การตรวจวัดแก๊สอันตรายต้องทำต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ก่อนเข้าไปจนกระทัง่ ออกมาหลังเสร็จสิน้ ภารกิจ
เพื่อให้คนงานรู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังตกอยู่ใน
สถานการณ์ใดระหว่าง “ปกติ” หรือ “ฉุกฉิน”
หากเครื่องวัดระบุว่ามีปริมาณแก๊สพิษบางตัว
เพิม่ ขึน้ หรือระดับออกซิเจนเหลือน้อยลง เขาจะ
ได้รบี ยกเลิกการทำงานแล้วรีบออกจากพืน้ ทีก่ อ่ น
จะได้รบั อันตรายร้ายแรง และการช่วยเหลือนำ

เป็นการทำงานในบรรยากาศลักษณะพิเศษทีม่ ี
ทัง้ การขาดออกซิเจน แก๊สพิษ วัสดุหล่นทับ ลืน่
ล้ม หรือตกจากพืน้ ต่างระดับฯลฯ แต่ละปีมอี ตั รา
การเสียชีวติ สูงมากและมักเป็นการตายหมู่ คือ
เสียชีวติ พร้อมกันหลายรายจากความผิดพลาด
ในการกูภ้ ยั /ช่วยชีวติ ข้อบังคับกระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ รวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานการทำงาน
ของสถาบันชัน้ นำทัว่ โลกได้บญ
ั ญัตขิ น้ั ตอนการ
ทำงานปลอดภัยในพืน้ ทีอ่ บั อากาศซึง่ ทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้องทัง้ นายจ้าง ลูกจ้าง องค์กรบุคคลทีส่ าม
และอืน่ ๆ ต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด โดยจะ
ต้องมีการฝึกอบรมวิธกี ารและแนวทางป้องกัน
อันตรายตามทีร่ ะบุไว้เป็นประจำในช่วงความถี่
เหมาะสมเพือ่ เสริมสร้างทักษะและสามารถทำ
ได้ถกู ต้องและคล่องแคล่วในสภาพการทำงานจริง

ภาคผนวก

ตัวเขาขึน้ มาก็ไม่จำเป็นทีเ่ พือ่ นผูด้ แู ลทางเข้าจะ
ต้องลงไปซึง่ เสีย่ งต่อการเกิดเหตุซำ้ ซ้อน เพียงแต่
ปฏิบตั ติ ามแผนกูภ้ ยั จากด้านนอก (Non-entry
Rescues) ใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันการตกทีเ่ หมาะสม
และดำเนินการตัง้ แต่เริม่ เกิดเหตุระยะแรกเพือ่
ให้มเี วลาปฏิบตั กิ ารเพียงพอก็สามารถหลีกเลีย่ ง
โศกนาฏกรรมในพืน้ ทีป่ ดิ ทีบได้แล้ว
การทำงานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศถือได้วา่ เป็น
งานอันตรายทีส่ ดุ อันดับต้นๆ ในโลก เนือ่ งจาก

มาตรฐานการทำงานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ทีต่ อ้ งได้รบั อนุญาตตามข้อบังคับ Appendix A
29 CFR 1910.146, Permit-required
confined spaces standard
(k) การกูภ้ ยั และบริการฉุกเฉิน
(k)(1) นายจ้างผูไ้ ด้จดั ตัง้ การกูภ้ ยั และ
บริการฉุกเฉินซึ่งเป็นไปตามความในย่อหน้า
(d)(9) ในมาตรฐานนี้ ต้อง
(k)(1)(i) ประเมินความสามารถของผู้
ได้รบั มอบหมายให้ทำหน้าทีก่ ภู้ ยั ในการปฏิบตั ิ
งานซึง่ “เป็นไปตามเหตุการณ์” และ “ลักษณะ
อันตราย” ทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ ตามความในย่อหน้านี้ การ
ปฏิบตั งิ านกูภ้ ยั ซึง่ “เป็นไปตามเหตุการณ์” ให้
พิจารณาจากช่วงเวลาเข้าไปทำงานในพื้นที่อับ
อากาศในแต่ละครั้งซึ่งเมื่อมีเหตุฉุกเฉินจะเกิด
อันตรายแตกต่างกัน ตัวอย่าง ความจากมาตรา
1910. 134 การป้องกันระบบหายใจ กำหนด
ให้นายจ้างจัดให้มบี คุ คลเตรียมไว้หรือบุคคลที่
สามารถกูภ้ ยั /ช้วยชีวติ คนงานได้ทนั ที สวมใส่
อุปกรณ์ปอ้ งกันระบบหายใจขณะปฏิบตั งิ านใน
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พืน้ ทีซ่ ง่ึ ระบุวา่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวติ
อย่างฉับพลัน
(k)(1)(ii) ประเมินความสามารถการให้
บริการกูภ้ ยั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยเน้นไปที่
ประสิทธิภาพของงานเกีย่ วข้องและอุปกรณ์ทน่ี ำ
มาใช้ในทำการกู้ภัยหรือช่วยเหลือ “ผู้เข้าไป
ข้างใน” ให้ออกมาจาก “พืน้ ทีอ่ บั อากาศซึง่ ต้อง
ได้รับอนุญาต” ลักษณะเฉพาะหรือในรูปแบบ
ต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้
(k)(1)(iii) คัดเลือกทีมกูภ้ ยั และบริการ
จากผู้ได้รับการประเมินว่า
(k)(1)(iii)(A) มีความสามารถในการ
เข้าไปถึงตัวผูป้ ระสบเหตุ “ภายในกรอบเวลาที่
เหมาะสมกับลักษณะอันตรายทีร่ ะบุได้ในพืน้ ที่
อับอากาศซึง่ ต้องได้รบั อนุญาต”
( k)(1)(iii)(B) สวมอุปกรณ์ทจ่ี ำเป็นต่อ
งานบริการกู้ภัยที่มีประสิทธิภาพ
(k)(1)(iv) แจ้งให้ทมี กูภ้ ยั แต่ละทีมทราบ
ถึงอันตรายทีพ่ วกเขาอาจเผชิญหน้าเมือ่ ถูกเรียก
ตัวให้ไปปฏิบตั งิ านกูภ้ ยั ณ สถานทีก่ ดิ เหตุ และ
(k)(1)(v) ดำเนินการให้ทีมกู้ภัยหรือ
บริการเข้าไปใน “พืน้ ทีอ่ บั อากาศซึง่ ต้องได้รบั
อนุญาต” ทั้งหมดตามความจำเป็นเพื่อให้ทีม
สามารถวางแผนการปฏิบตั งิ านและทำการฝึกซ้อม
หมายเหตุ ตามความในย่อหน้า (k)(1)
ภาคผนวก F ทีไ่ ม่บงั คับ มีตวั อย่างเหตุการณ์ท่ี
นายจ้างสามารถนำมาใช้ในการประเมินผู้ได้
รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กู้ภัยตามที่ระบุไว้ใน
(k)(1) ในมาตรฐานนี้

(k)(2) นายจ้างผู้มีลูกจ้างได้รับมอบ
หมายให้ทำหน้าทีก่ ภู้ ยั ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศฯ และ
ให้บริการฉุกเฉิน ต้องดำเนินการต่อไปนี้
(k)(2)(i) จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วน
บุคคลที่จำเป็นสำหรับงานกู้ภัยและให้บริการ
ฉุกเฉินแก่ลกู จ้างทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ทำหน้าที่
กูภ้ ยั พร้อมจัดการฝึกอบรมให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
จากลูกจ้างเหล่านัน้
(k)(2)(ii) ฝึกลูกจ้างเหล่านัน้ ให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านกูภ้ ยั ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และนาย
จ้างต้องแน่ใจว่าลูกจ้างเหล่านัน้ ผ่านการฝึกฝน
อย่างสมบูรณ์จนมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นผูไ้ ด้รบั อนุญาต
เข้าพื้นที่อับอากาศอย่างเป็นทางการ” ตามที่
ระบุไว้ในย่อหน้า (g) และ (f) ในมาตรฐานนี้

(k)(2)(iii) ฝึกให้ลกู จ้างเหล่านัน้ สามารถ
ทำการปฐมพยาบาลและช่วยฟืน้ คืนชีพ นายจ้าง
ต้องแน่ใจว่ามีสมาชิกในทีมกู้ภัยและบริการ
อย่างน้อย 1 คนทีไ่ ด้ประกาศนียบัตรรับรองด้าน
ปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
(k)(2)(iv) แน่ใจว่าลูกจ้างเหล่านั้นได้
ฝึกซ้อมการกูภ้ ยั ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศอย่างหนึง่ ครัง้
ในช่วงเวลา 12 เดือน ด้วยวิธสี มมุตเิ หตุการณ์
เหมือนจริง มีการเคลือ่ นย้ายหุน่ จำลองหรือคน
จริงจากพืน้ ทีอ่ บั อากาศหรือสถานทีจ่ ำลองสำหรับ
การฝึกซ้อมซึ่งมีขนาดและรูปทรงของช่องทาง
เข้าเลียนแบบจากพืน้ ทีจ่ ริงทีจ่ ะทำการกูภ้ ยั
(k)(3) ในกรณีทำการกูภ้ ยั โดยไม่เข้าไป
ในพื้นที่อับอากาศ จำเป็นต้องใช้ระบบหรือวิธี
ดึงตัวกลับเมือ่ “คนงานผูไ้ ด้รบั อนุญาต” เข้าไป
ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ หากปราศจากอุปกรณ์ดงึ ตัว
กลับจะทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นขณะเข้าพื้นที่
หรือไม่สามารถทำการกูภ้ ยั คนงานทีเ่ ข้าไปข้าง
ในได้ ระบบดึงตัวกลับจะต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
(k)(3)(i) คนงานผูไ้ ด้รบั อนุญาตเข้าไปใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศแต่ละคนจะต้องใช้สายรัดช่วงอก
หรือสายรัดทัง้ ตัวทีม่ สี ายดึงตัวกลับเชือ่ มต่อใน
ตำแหน่งจุดกึง่ กลางหลังใกล้กบั ระดับไหล่ โดยจุด
เชื่อมต่อให้อยู่เหนือศีรษะคนงานหรือจุดอื่นที่
นายจ้างมีขอ้ มูลพิสจู น์ได้วา่ มีผลลบน้อยต่อการ
เคลื่อนย้ายตัวผู้เข้าไปขึ้นมา การใช้ห่วงข้อมือแทน
สายรัดช่วงอกหรือทัง้ ตัวอาจทำได้หากนายจ้าง
แสดงให้เห็นว่า การใช้สายรัดช่วงอกหรือทัง้ ตัว
ไม่สามารถทำได้หรือทำแล้วจะก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรง และการใช้หว่ งข้อมือเป็นวิธปี ลอดภัย
และได้ผลทีส่ ดุ
(k)(3)(ii) ปลายสุดด้านหนึง่ ของสายดึง
ตัวกลับเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ทางกลหรือจุดคงที่
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ด้านนอกพื้นที่อับอากาศในลักษณะที่สามารถ
ทำการกู้ภัยได้ทันทีที่ผู้ทำหน้าที่กู้ภัยเห็นว่ามี
ความจำเป็น อุปกรณ์ทางกลดังกล่าวต้องดึงตัว
คนงานกลับขึ้นมาได้จากความลึกมากกว่า 5
ฟุต (1.5 เมตร )
(k)(4) หากคนงานผูไ้ ด้รบั อนุญาตฯ เจ็บ
ป่วยจากการสัมผัสกับสารเคมีซง่ึ ระบุไว้ในข้อมูล
ความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) หรือเอกสาร
อื่นที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์ซึ่งเก็บไวในพื้นที่
ปฏิบัติงาน ให้นำข้อมูลการรักษาอาการจาก
แหล่งอ้างอิงดังกล่าวมอบให้หน่วยพยาบาลทีท่ ำ
การรักษาผูป้ ว่ ยรายนัน้ ด้วย
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

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)
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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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