หนวยที่ 11 ความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ
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กฎกระทรวง เรื่องกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 ไดใหความหมายของที่อับอากาศ ไววา เปนที่ ซึ่งมีทางเขาออกจํากัด และมีการระบายอากาศ
ไมพียงพอที่จะทําใหอากาศภายในอยูในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เชน อุโมงค ถ้ํา บอ หลุม หองใตดิน หองนิรภัย ถัง
น้ํามัน ถังหมัก ถัง ไซโล ทอ เตา ภาชนะ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคลายกัน
ประเภทของที่อับอากาศ สามารถจําแนกตามลักษณะการใชงาน ไดดังนี้
1. ชองลอดสําหรับเขาไปตรวจสอบและซอมแซม (Manholes) มีลักษณะเปน ชองเล็กๆที่ใหผูปฏิบัติงานสามารถมุด
หรือลอด เขาไปทํางานในที่นั้นๆ ได เชน หมอไอน้ํา
2. ทอระบายน้ําเสีย (Sewers) มีลักษณะเปนทอระบายน้ําเสียที่ผูปฏิบัติงานตองเขาไปทํางานภายในทอ ภายในทออาจมี
กาซที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน กาซไฮโดรเจนซัลไฟด ซึ่งเกิดจากการหมักและสะสมของน้ําเสียในทอในสภาพไร
อากาศ
3. อุโมงค (Tunnels) มีลักษณะเปนโพรง ชอง หรือทางที่ขุดลงไปใตดิน เชน อุโมงคใตสันเขื่อน
4. ถัง (Tank) เปนที่อับอากาศขนาดใหญ ซึ่งผูปฏิบัติงานมักจะเขาไปปฏิบัติงานในลักษณะของการซอมบํารุง จากดาน
ใน เชน ถังน้ํามัน
5. ทอ (Duct) เปนที่อับอากาศขนาดเล็ก แคบ และมีพื้นที่จํากัด เชน ทอรอยสายไฟขนาดใหญ
6. บอ/หลุม (Pit) เปนที่อับอากาศขนาดใหญและลึก พื้นที่ดานบนเปดกวาง เชน บอบําบัดน้ําเสีย ผูปฏิบัติงานสามารถ
ทํางานไดโดยสะดวก แตอาจไดรับอันตรายจากสารปนเปอนที่อยูใน บอ / หลุม
7. ชอง/ปลอง (Shaft) มีลักษณะเปนชองกลวงคลายทอตั้งตรงขึ้นไป แคบ และมีพื้นที่จํากัด เชน ปลองระบายควัน
8. ไซโล (Silo) สิ่งกอสรางขนาดใหญ มีลักษณะเปนหองปดทึบ การระบายอากาศไมเพียงพอ
9. หองใตดิน (Vaults) อยูใตอาคาร มีลักษณะเปนหองปดทึบ การระบายอากาศไมเพียงพอ
10. ทอลําเลียง (Pipes) มีลักษณะรูปทรงกระบอก วางทอดตามแนวยาว พื้นที่แคบและจํากัด เชน ทอน้ํามัน
อันตรายในการทํางานในที่อับอากาศ
อันตรายในที่อับอากาศ สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุม คือ
1. อันตรายจากระดับออกซิเจนไมเพียงพอ ในบรรยากาศปกติมีคาประมาณ 21% โดยปริมาตร นอยกวา 19.5% หรือ
มากกวา 23.5% จะเปนอันตราย
2. อันตรายจากอากาศที่ลุกติดไฟได มีกาซหรือสารไวไฟ ออกซิเจนในอากาศปริมาณมากเกิน 22% เมื่อเกิดประกายไฟ
อาจทําใหลุกติดไฟได
3. อันตรายจากอากาศพิษ เชน การเก็บของวัสดุ ในสถานที่อับอากาศ กาซไฮโดรเจนซัลไฟดของบอกําจัดของเสีย งาน
เชื่อม ตัด บัดกรี จะกอใหเกิดสารพิษในบรรยากาศ
4. อันตรายทางกายภาพ เชน จากการใชอุปกรณไฟฟา สภาพพื้นที่ ลื่น เปยก น้ําทวมขัง สภาพแวดลอม รอนหรือเย็น
เกินไป
สาเหตุสวนใหญของการเสียชีวิตในที่อับอากาศจะเกิดจากการขาดออกซิเจน และไมมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศกอนเขาไป
ทํางานหรือใหการชวยเหลือ
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กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานในที่อับอากาศ

กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในที่อบั อากาศ พ.ศ. ๒๕๔๗
“บรรยากาศอันตราย” หมายความวา สภาพอากาศที่อาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายจากสภาวะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) มีออกซิเจนต่ํากวารอยละ ๑๙.๕ หรือมากกวารอยละ ๒๓.๕ โดยปริมาตร
(๒) มีกาซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได เกินรอยละ ๑๐ ของคาความเขมขนขัน
้ ต่ํา

ของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit)
(๓) มีฝุนที่ติดไฟหรือระเบิดได ซึ่งมีคาความเขมขนเทากับหรือมากกวาคาความเขมขนขั้นต่ําของสารเคมีแตละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือ

ระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit)
(๔) มีคาความเขมขนของสารเคมีแตละชนิดเกินมาตรฐานที่กําหนดตามกฎกระทรวง วาดวยการกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
(๕) สภาวะอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอรางกายหรือชีวิตตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

หนังสืออนุญาตทํางานในที่อับอากาศ ตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้

ขอ ๑๙ ใหนายจางจัดใหมีหนังสืออนุญาตใหลูกจางทํางานในที่อบั อากาศทุกครั้ง และหนังสืออนุญาตนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) ที่อับอากาศที่อนุญาตใหลูกจางเขาไปทํางาน
(๒) วัน เวลา ในการทํางาน
(๓) งานที่ใหลูกจางเขาไปทํา
(๔) ชื่อลูกจางที่อนุญาตใหเขาไปทํางาน
(๕) ชื่อผูควบคุมงานตามขอ ๗
(๖) ชื่อผูชวยเหลือตามขอ ๘
(๗) มาตรการความปลอดภัยที่เตรียมไวกอนการใหลูกจางเขาไปทํางาน
(๘) ผลการตรวจสภาพอากาศและสภาวะที่อาจเกิดอันตราย
(๙) อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และอุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิต
(๑๐) อันตรายที่ลูกจางอาจไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
(๑๑) ชื่อและลายมือชื่อผูขออนุญาต และชื่อและลายมือชื่อผูมีหนาที่รับผิดชอบในการอนุญาตตามขอ ๑๘

3

การปฏิบัติงานในที่อับอากาศนั้นตองมีการปฏิบัติงานเปนทีม ซึ่งประกอบดวย ผูอนุญาต ผูควบคุมงาน ผูชวยเหลือ
และผูปฏิบัติตาม
การประเมินสภาพการทํางาน คือ วิธีการที่จะทําใหผูปฏิบัติงานไดทราบวาในการทํางานนั้นๆ มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย
อยางไรบาง ซึ่งสามารถประเมินไดจากลักษณะของการทํางานในที่อับอากาศนั้นๆ และจากลักษณะของพื้นที่ภายในที่อับ
อากาศ
ขั้นตอนในการประเมินสภาพการทํางานจากลักษณะของการทํางานในที่อับอากาศ
1. กําหนดงานที่จะทําการประเมิน
2. แยกลํากับการปฏิบัติงาน
3. ชี้ความเปนอันตราย
4. อธิบายลักษณะและสาเหตุของอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
5. กําหนดมาตรการในการควบคุมและปองกันการเกิดอันตราย
วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศอยางถูกตองและปลอดภัย
จุดมุงหมายของการทํางานในที่อับอากาศ คือ
1. การทํางานในกรณีที่มีเหตุจําเปน
2. การทํางานในกรณีมีการกอสรางระหวางทํางาน
3. การทํางานในกรณีเขาชวยเหลือผูปฏิบัติงานอยู
วิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
1. ติดปาย ที่อับอากาศหามเขา บริเวณที่อับอากาศที่จะเขาปฏิบัติงาน พรอมทั้งปดกั้นพื้นที่
2. ประเมินสภาพอากาศที่พื้นที่ปฏิบัติ ไดแก ตรวจสอบปริมาณออกซิเจน กาซไวไฟ ตรวจเปอรเซ็นการระเบิด ตรวจ
กาซพิษ ไอระเหยที่เปนพิษ
3. ประเมินสภาพปฏิบัติงาน โดยประเมินจากลักษณะการทํางาน และลักษณะพื้นที่ภายในที่อับอากาศ
4. ทําแผนการปฏิบัติงานและแผนฉุกเฉินสําหรับการเกิดเหตุอันตราย โดยแจงใหผูปฏิบัติงานทุกคนทราบ และปฏิบัติ
ตาม แผนที่กําหนดไว
5. จัดทําระบบใบอนุญาตเขาทํางานในที่อับอากาศ
6. ตัดแยกแหลงพลังงานที่เกี่ยวของ
7. จัดเตรียมอุปกรณสําหรับใหความชวยเหลือในกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
8. ตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน
9. นําสําเนาเอกสารใบอนุญาตทํางานติดบริเวณทางเขา-ออก

การตรวจสอบเพื่อประเมินอันตรายที่อาจแอบแฝงอยู ประกอบดวย
1. การตรวจสอบปริมาณออกซิเจน
2. การตรวจสอบเปอรเซนตการระเบิด หรือการไวไฟของกาซ/ไอระเหยไวไฟ
3. การตรวจสอบกาซ/ ไอระเหยที่เปนพิษ
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เครื่องมือ แบงเปนเครื่องมือที่อานคาโดยตรง และโดยออม
เทคนิคการระบายอากาศ
การระบายอากาศเพื่อใชในการปองกันอันตรายใหกับผูปฏิบัติงานนั้นสามารถแบงออกเปน 2 ชนิด โดยการพิจารณาจาก
หลักการดําเนินการ คือ การระบายอากาศแบบทั่วไป และการระบายอากาศแบบเฉพาะที่
1. การระบายอากาศแบบทั่วไป จะใชหลักการถายเทอากาศใหออกจากที่อับอากาศนั้นๆ แลวใหอากาศบริสุทธิ์เขามา
แทนที่ เพื่อลดความเขมขนของสารมลพิษ แบงเปน 2 ชนิดคือ
- การระบายอากาศโดยวิธีกล เชน ใชพัดลมชวยใหเกิดการระบายอากาศ
- การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ เชน ชางลม ระบายอากาศ ตางๆ
2. การระบายอากาศเฉพาะที่ ก็จะมีการติดตั้ง ฮูดหรือทอดูดอากาศ ทอนําอากาศ พัดลม ระบบควบคุมมลพิษ ปลอง
ขอมูลที่จําเปนสําหรับการออกแบบระบบระบายอากาศ
1. ทราบแหลงกําเนิดของมลพิษที่เกิดขึ้น
2. ทราบชนิดและคุณสมบัติของมลพิษที่มีความจําเปนตองขจัดออก
3. ทราบความเขมขนของปริมาณมลพิษ
4. ทราบคามาตรฐานที่ใชสําหรับการควบคุมมลพิษนั้นๆ
5. ทราบลักษณะการแพรกระจายของมลพิษ
การตัดแยกแหลงพลังงาน ดวยระบบล็อกและระบบปายทะเบียน มีความสําคัญในการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในขณะ
ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
การตัดแยกระบบ (Isolation) สามารถตัดแยกแหลงพลังงาน ได 2 วิธี คือ
1. การตัดแยกระบบออกจากแหลงจายพลังงานไฟฟา
2. การตัดแยกระบบออกจากแหลงจายที่มีความดัน ของเหลว กาซ ดวยการปดวาลว ล็อก และแขวนปาย
การปองกันอันตรายและการเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน
การทํางานในที่อับอากาศเปนการทํางานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตราย ซึ่งอาจสงผลกระทบถึงสุขภาพหรือเปนอันตรายถึง
แกชีวิตของผูปฎิบัติงานได ดังนั้นการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลจึงเปนมาตรการในการปองกันอันตรายอีก
วิธีหนึ่งที่ผูปฏิบัติงานควรเลือกใชใหมีความเหมาะสม

เกณฑในการเลือกใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล มีดังนี้
1. เลือกใชใหเหมาะกับลักษณะการทํางานอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
2. เลือกใชที่ผานการรับรองคุณภาพ
3. เลือกใชใหมีขนาดพอเหมาะกับรางกายของผูใช
4. เลือกที่มีประสิทธิภาพในการใชงานสูง
5. เลือกที่มีวิธีการใชไมยุงยากและสามารถบํารุงรักษาไดงาย
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การเตรียมการดับเพลิงในที่อับอากาศ
ประเภทของเชื้อเพลิง
1. เพลิงไหมประเภท A คือเพลิงไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เปน ของแข็ง เชน ฟน ฟาง ไม ฝา กระดาษ
2. เพลิงไหมประเภท B คือเพลิงไหมที่เกิดจากเชื้อเพลองที่เปนของเหลวและกาซ ที่เปนสารไวไฟ เชน น้ํามัน
แอลกอฮอล เปนตน
3. เพลิงไหมประเภท C คือ เพลิงไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เปนอุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาไหลอยูเชน การอารก
การสปารค เปนตน
4. เพลิงไหมประเภท D คือ เพลิงไหมที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เปนโลหะลุกติดไฟได เชน แมกนีเซียม วัตถุระเบิด เปนตน
หลักสําคัญในการดับเพลิง ประกอบดวย
1. การกําจัดเชื้อเพลิง
2. การกําจัดออกซิเจน
3. การลดอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิต่ําลงกวาจุดติดไฟ จะทําใหไมเกิดการสันดาป
4. การตัดปฏิกิริยาลูกโซ เปนวิธีการทําใหการเผาไหมขาดลง โดยการฉีดสารในกลุม Halogenated Hydrocarbon
เรียกวา ฮาลอน ซึ่งจะทําการดึงออกซิเจนออกจากปฏิกิริยาการสันดาป
สารดับเพลิง
- น้ํา เหมาะสําหรับดับเพลิงไหมประเภท A ชวยลดอุณหภูมิ และปกคลุมไมใหออกซิเจนเขาไปทําปฏิกิริยาได
- คารบอนไดออกไซด ใชดับเพลงประเภท A,B,C และ D ได โดยชวยเจือจางสวนผสมของออกซิเจน และปองกันไมให
ออกซิเจนทําปฏิกิริยาได
- ไนโตรเจน ใชดัเพลิงประเภท A, B , C, D ได แต อุณหภูมิสูง ไนโตรเจนจะรวมตัวกับคารบอน กลาเปนกาซไซยาไนต
- สารประกอบฮาโลจีเนตไฮโดรคารบอน เหมาะใชกับเพลิงไหมไดทุกชนิด ไมทําใหเกิดการเสียหายของสิ่งของ เพราะ
สลายตัวไดในอากาศ แตมีขอจํากัด เมื่อเกิดการเผาไหมจะเกิดเปนสารประกอบใหมที่เปนอันตรายและมีพิษ
- โฟม เหมาะสําหรับดับเพลิงไหมประเภท B เทานั้น โดยทําหนาที่ลดอุณหภูมิ และปดกั้นออกซิเจนไมใหเขาทําปฏิกิริยา
สันดาป
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การเตรียมพรอมในการปฐมพยาบาล
วัตถุประสงคของการปฐมพยาบาล มีดังนี้
1. เพื่อชวยชีวิตผูไดรับบาดเจ็บ
2. เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น
3. ลดความรุนแรง และปองกันความพิการ
อันตรายที่ไดรับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย
อันตรายในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศอาจเกิดขึ้นไดจากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิดขันไดจากความผิดพลาดที่มาจาก
ผูปฏิบัติงาน หรือสภาพการณที่ไมปลอดภัย ทั้งนี้ ควรมีการเตรียมความพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินและการอพยพหนีภัย
เหตุการณฉุกเฉินในที่อับอากาศ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิดและจําเปนตองทําการชวยเหลือเรงดวน โดย
สามารถจัดระดับความรุนแรงไดเปน 5 ระดับ ตอไปนี้
1. สถานการณที่ตองการอพยพผูปฏิบัติงานออกจากบริเวณพื้นที่อับอากาศ (Evacuation Situations) เชน ยังไมพบใคร
ไดรับอันตราย แตตรวจวัดระดับออกซิเจนพบวาต่ํากวา 19% เพื่อความไมประมาทควรอพยพผูปฏิบัติงานออกจาก
บริเวณนั้นกอน
2. สถานการณที่เกิดการบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงาน (Incidents with Moderate Injury) เชนผูบาดเจ็บ เกอดบาดแผล ลื่น
ลม ตองการปฐมพยาบาลเบื้องตน
3. สถานการณที่ตองเขาไปชวยเหลือเบื้องตน (Entry to provide initial treatment) เหตุการณ ที่รุนแรงเชน กระดูกหัก
หมดสติ หรือยังมีสติอยูบาง ตองไดรับการชวยเหลือนําออกมาจากที่อับอากาศ
4. สถานการณที่ตองทําการชวยชีวิตจากภายนอก (Assisted Rescue from Outside) ผูปฏิบัติงานจะถูกชวยเหลือโดยผู
ชวยชีวิต เชนโดย ดึงผูปฏิบัติงานออกจากที่อับอากาศ ผูปฏิบัติงานสวมอุปกรณชวยชีวิต ผูชวยเหลืออยูนอกที่อับ
อากาศ
5. สถานการณที่ตองชวยชีวิตจากภายใน (Rescue Requiring Emergency Entry) เปนเหตุการณที่รุนแรงมากที่สุด
ผูปฏิบัติงานหมดสติ ยิ่งตองรีบใหการชวยเหลืออยางเรงดวน ดวยการสงผูชวยเหลือเขาไปชวยภายในที่อับอากาศ
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