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สําหรับอุตสาหกรรมกอสราง หลายบริษทั
พยายามทําโครงการความปลอดภัยในการทํางาน
โดยมีเปาหมายลดจํานวนการบาดเจ็บใหเหลือ
ศูนย ซึง่ รวมถึงการบาดเจ็บรุนแรงเชน ตกบันได
และบาดเจ็บเล็กนอยจากแผลถลอกหรือแมลง
กัดตอย เราเชื่อวาไมมีนายจางคนใดหรือนัก
วิชาการจากสถาบันใดตองกาารใหลกู จางไดรบั
บาดเจ็บ ทุกคน ทุกฝายลวนปรารถนาใหลกู จาง
ปลอดภัย ไรบาดเจ็บ และมีสุขภาพดีทั้งนั้น ซึ่ง
เปนเรือ่ งนายกยองอยางยิง่ สําหรับมุมมองทีจ่ ริงจัง
ในเรื่องความปลอดภัย
การทีจ่ ะทําใหการบาดเจ็บเปน 0 ไดนั้น
ตามหลักการแลวจะตองใหลูกจางหมดสวมใส
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล (PPE) ตัวอยางเชน ใน
การปองกันการตก 100% ตองใหคนงานทุกคนที่
ทํางานบนทีส่ งู 6 เมตรหรือสูงกวาสวมใสทรี่ ดั ตัว
ปองกันการตก ในทํานองเดียวกันงานกอสราง
หลายแหงทําโครงการสวมแวนนิรภัย 100% หรือ
สวมหมวกแข็ง 100% ในขณะที่เราตองการให
ลูกจางทัง้ หมดไดรับการปองกัน ยังมีวิธที ดี่ ีกวา
การใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลในการลดการ
บาดเจ็บของคนงาน
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลเปนมาตรการ
ลําดับทายสุดในการควบคุมความเสี่ยง มันคือ
การปองกันขัน้ ต่าํ มันอาจทําใหไมสะดวกสบาย

ซึ่ งจะไมสามารถปองกันไดอยางสมบูรณและ
ลูกจางไมชอบสวมใส ซึ่งนี่อาจเปนการเปลี่ยน
ภาระในการปองกันจากนายจางที่ตองจัดการ
สถานทีท่ าํ งานใหมคี วามปลอดภัยไปยังตัวลูกจาง
เปาหมายในปกปองลูกจางจะเปลี่ยนไปหรือไม
หากไมมีใครสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ลูกจางจะยังมีความปลอดภัยในการทํางานหรือไม
ฟงดูเหมือนเรื่องไมนาจะเกิดขึ้นได แตการไม
สวมใสอปุ กรณปองกันสวนบุคคลในการปฏิบตั ิ
งานไมใชจะเปนไปไมได
ขจัดอันตรายดวยการออกแบบและการ
ควบคุมทางวิศวกรรม (Eliminating Hazards
through Design and Engineering Controls)
วิธปี อ งกันอันตรายดีทสี่ ดุ คือ ใหอนั ตราย
กําจัดตัวมันเอง ถาเปนไปไมได จึงใชมาตรการ
ควบคุมทางวิศวกรรมลดหรือกําจัดอันตราย แต
เราใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลมานานจนยากจะ
เขาใจวา บางจุดในพื้นที่งานกอสรางไมมีความ
จําเปนจะตองใชก็ได ทั้งนี้ การกําจัดอันตราย
ดวยการออกแบบและการควบคุมทางวิศวกรรม
เกิดขึ้นอยูต ลอดเวลา
เครือ่ งตัดกระแสไฟฟารัว่ ลงดินทีอ่ อกแบบ
อยู ในรู ปของเต ารั บ (GFCIs; Ground-fault
circuit interrupters) ชวยผูค นนับพันใหรอดพน
อันตรายจากกระแสไฟฟา และการดเลื่อยยนต

(อุปกรณออกแบบทางวิศวกรรมที่ชวยใหเลื่อย
หยุดอัตโนมัติ) ทําใหนิ้ วและมือของผู คนนับ
ไมถวนไมขาดกระเด็นออกไป
และยั ง มี วิ ธี ก ารที่ เ ป นไปได อี ก หลาย
อยางหากเราตั้งใจจะใชมันแกไขปญหา
การปองกันการไดยินกับการปองกัน
การสูญเสียการไดยนิ (Hearing Protection vs.
Hearing Loss Prevention)
สําหรับนายจางหลายราย การปองกัน
การได ยิ นจะเป นการจั ดหาที่ อุ ดหู และฝ กให
ลูกจางเรียนรูว ธิ ีใชงาน แตทอี่ ุดหูจะตองกระชับ
กับคนใชแตละคนและตองสอดเขาไปในชองหู
ใหถกู ตอง ซึง่ ทีอ่ ดุ หูอาจปดกัน้ การสือ่ สารกับคน
อื่น หรือทําใหไมไดยินสัญญาณเตือนอันตราย
ตางๆ แตหากเราทดแทนการปองกันการไดยนิ
ดวยการออกแบบเครือ่ งมือและอุปกรณเกิดเสียง
ต่ํากวา 80 เดซิเบลขณะทํางานจะดีกวาไหม
สถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติสหรัฐฯ (NIOSH) รณรงคใหนายจาง
ลงทุนซือ้ ความเงียบมาหลายปแลว โดยการสราง
เครื่ องมื อที่ ใช ฐานข อมู ลด านระดั บเสี ยงและ
ความสั่นสะเทือนที่ไมเปนอันตรายตอลูกจาง
การยับยัง้ การตกกับการปองกันการตก
(Fall Protection vs. Fall Prevention)
ผู เชี่ ยวชาญด านความปลอดภัยในการ
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ทํางานแยกแยะความแตกตางระหวางการปองกัน
และการยับยั้งการตกได การยับยั้ งการตกจะ
เกี่ยวของกับการจัดหาสายยับยั้งการตก ซึ่งจะ
ทําใหคนงานถูกยึดตัวไวไมสัมผัสพื้นที่ เขาตก
ลงไป อุปกรณยับยั้งการตกเหมือนกับอุปกรณ
อื่นๆ มีประสิทธิภาพสูงแตก็มีหลายขั้นตอนใน
การใชงาน
คนงานตองสวมใสที่รัดตัวยับยั้งการตก
อยางถูกตอง โดยเชื่อมตอกับสายยับยั้งการตก
(Lanyard) ซึ่งมัดหรือผูกติดกับที่ยึด (Anchor)
ทีร่ บั น้าํ หนักขณะตกไดถงึ 5000 ปอนด แนนอน
วาทีย่ ดึ ตองทําขึน้ อยางถูกตองและยึดแนนตลอด
เวลา หากคนงานตกลงไปขางลาง เขาหรือเธอ
ต องได รั บการช วยเหลื ออย างทั นเวลาก อนที่
สายรัดจะตัดขาดระบบไหลเวียนของรางกาย ยิง่
ไปกวานั้น บางคนก็มีความรูสึกวาการสวมใส
สายรัดยับยัง้ การตกทําใหเคลือ่ นไหวลําบากและ
อาจทําใหเกิดการสะดุดลมได
เมื่ อพิจารณาป จจั ยที่ เกี่ ยวของทั้ งหมด
การปองกันการการตก (ตัวอยางเชน ราวกันตก
ทีก่ นั ตัวคนไมใหตกลงไป) ดูเหมือนจะคุม คาการ
ลงทุนกวาการใชอุปกรณยับยั้งการตก (ยับยั้ง
ไมใหตวั งานทีต่ กไมใหกระแทกพืน้ ) เพียงอยาง
เดียว สถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการ

ทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (NIOSH) ไดทาํ โครงการ
วิ จั ยการป องกั นการตกหลายโครงการโดยมี
เป าหมายเพื่ อลดอั นตรายจากการตกในงาน
กอสราง รวมถึงไดคดิ คนราวกันตกทีใ่ ชงานงาย
สําหรับใชในการทํางานบนหลังคา รวมถึงการ
ออกแบบรางรอบหลังคา
เครือ่ งชวยหายใจกับการทดแทนและ
การควบคุม (Respirators vs. Substitution and
Controls)
เหมือนกับอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลชนิด
อื่ นๆ เครื่ องชวยหายใจมีความทาทายหลาย
ประการ เครื่องชวยหายใจกรองวัตถุมีพิษออก

จากอากาศ แตคนสวมใสไมสะดวกสบายและ
สรางปญหาใหกับคนงานทีเ่ ปนคนอึดอัด ทําให
หายใจลําบากและขนทีใ่ บหนาทําใหหนากากไม
แนบสนิท การถอดหนากากาออกแมนาทีเดียว
ก็ทําใหการปองกันลมเหลวแลว เราสามารถจะ
ลดการใชงานอุปกรณชวยหายใจไดหรือไม
หลายองค กรเริ่ มใชสารเคมี อื่ นที่ มีพิ ษ
นอยกวาทดแทนสารที่เคยใช (ตัวอยางเชน สี
ที่ ผสมสารทําละลายถูกแทนที่ ดวยสีผสมน้ํา )
เว็บไซตใหมๆ เชน Pharos ชวยใหนายจางเลือก
วัสดุกอ สรางอาคารทีม่ คี วามเปนพิษนอยกวาได
ในรัฐแมสซาชูเสตต สหรัฐอเมริกา มีสถาบันลด

การใชสารเคมีเปนพิษ (Toxic Use Reduction
Institute) ทําการคนคว าวิจั ยมาหลายปเพื่ อ
คนหาสารเคมีทปี่ ลอดภัยกวาสําหรับใชทดแทน
สารที่มีความเปนพิษสูง
นอกเหนือการใชสารทดแทนทีม่ พี ษิ นอย
กวา ยังมีการใชเครื่องมือที่เปนการควบคุมทาง
วิศวกรรม เชน การขับไอเสียเฉพาะจุดหรือฝอย
น้าํ ละเอียด โดยการใชมาตรการควบคุมเหลานี้
นายจางและสหภาพคนงานรวมมือกันลดการ
สัมผัสสารซิลกิ าจากการผลิตแอสฟลตใหมอี ตั รา
ต่ํากวาคาอนุญาตใหสั มผั สได (Permissible
Exposure) ของสํานักบริหารความปลอดภัยและ
สุขภาพของสหรัฐฯ (OSHA) สงผลใหคนงานไม
ตองสวมใสอุปกรณชวยหายใจ
เปนความทาทายที่จะลดการใชอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคลใหเปนศูนย ซึ่งเราตองทําให
อุตสาหกรรมมีความปลอดภัยและทําใหความ
ปลอดภัยเปนเรือ่ งงายสําหรับคนงานนับลานคน
ฟงดูเหมือนเปนเรื่องเปนไปไมได แตถาเราไม
ยึดติดกับอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลจนคิดวามัน
เปนหนทางเดียวที่จะสรางความปลอดภัย ก็ยัง
ถือไดวา มีโอกาสที่ จะไมตองพึ่ งพาอุปการณ
ปองกันสวนบุคคลในบางพืน้ ทีก่ ารทํางานไดทงั้
ในปจจุบนั และอนาคต
ไมตอ งสงสัย อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
ทําใหคนงานปลอดภัย แตนนั่ อาจไมใชวธิ แี ก
ปญหาที่ดีที่สุด และแนนอนวาไมใชวิธีการ
เดียวทีใ่ ชไดแกปญหาความเสี่ยงตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของลูกจาง
Reference: Zero PPE: The Future of
Safety in Construction? By Scott Schneider,
https://www.lhsfna.org/index.cfm/lifelines/
august-2014/zero-pp/
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