หนวยที่ 15 ความปลอดภัยในการทํางานเฉพาะกิจ

คําวาเฉพาะกิจ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง เจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้น การ
ทํางานเฉพาะกิจ จึงหมายความถึง การทํางานที่เจาะจงลงไปวาเปนการทํางานอะไร ซึ่งในที่นี้จะหมายความถึง การทํางาน 3
กลุม คือ การทํางานใตน้ํา การทํางานในอากาศ และการทํางานในหองปฏิบัติการ
การทํางานใตน้ํา การทํางานในที่อับอากาศ และการทํางานในหองปฏิบัติการมีความสําคัญ เนื่องจากเปนการทํางานที่เสี่ยง
ตอการไดรับอันตรายตอสุขภาพอยางรายแรงตลอดระยะเวลาการทํางาน ดังนั้นจึงตองอาศัยผูปฏิบัติงานที่มีความรูความเชียว
ชาญเฉพาะดานและผานการฝกอบรมมีทักษะความชํานาญในการทํางานนั้นๆ ผูปฏิบัติจะตองมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพรางกาย
แข็งแรงและตองไดรับการตรวจรางกายเปนระยะๆ ตามขอกําหนดของงาน
ประเภทของการทํางานเฉพาะกิจ
การทํางานใตน้ํา แบงเปน 6 ประเภท คือ
1. งานกูเรือ
2. งานกูภัยเรื่อดําน้ํา
3. งานคนหาและกูภัย
4. งานกอสราง
5. งานตรวจและซอมแซม
6. งานอื่นๆ เชน การสํารวจทางภูมิศาสตร งานดําน้ําเพื่อการทองเที่ยว
การทํางานในอากาศ แบงเปน 2 ประเภท คือ
1. นักบินอาชีพและลูกเรือ
2. นักบินกีฬาหรือนักบินสมัครเลน
การทํางานในหองปฏิบัติการแบงเปน 4 ประเภท คือ
1. การทํางานในหองปฏิบัติการเคมีฟสิกส
2. การทํางานในหองปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3. การทํางานในหองปฏิบัติการรังสีไอโซโทป
4. การทํางานในหองปฏิบัติการสัตวทดลอง
หลักการประเมินอันตรายจากการทํางานเฉพาะกิจ คือ การคนหาอันตรายจากการทํางาน การตรวจวัดอันตราย และการ
เปรียบเทียบกับกฎหมายหรือคามาตรฐาน
การควบคุมปองกันอันตรายจากการทํางานเฉพาะกิจ โดยพิจารณาควบคุมปองกันโดยใชหลักการ 3 หลักการดวยกัน คือ
การควบคุมปองกันที่แหลงกําเนิด การควบคุมปองกันที่ทางผาน และการควบคุมปองกันที่ตัวบุคคล
1. การควบคุมปองกันที่แหลงกําเนิด (Source) เปนการควบคุมปองกันที่ตนตอหรือ แหลงที่จะเกิดอันตรายตอ
ผูปฏิบัติงาน เชน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณตางๆ หรือแหลงที่ใชสารเคมีเปนพิษ เชน
- การเปลี่ยนไปใชวัตถุดิบที่มีความเปนพิษนอยกวา
- การปดคลุมกระบวนการผลิต
- การใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่
- การแยกแหลงอันตรายออกไปอยูในสถานที่เฉพาะ
- การออกแบบเครื่องมือหรืออุปกรณใหม

- การเปลี่ยนวิธีการทํางานใหม
- การเปลีย่ นขั้นตอนการทํางาน
2. การควบคุมปองกันที่ทางผาน (Pathway) เปนหลักการที่จะเลือกใชก็ตอเมื่อไมสามารถควบคุมปองกันที่แหลงกําเนิด
ไดหรือควบคุมปองกันที่แหลงกําเนิดไดแตไมเพียงพอ จึงตองพิจารณาใชหลักการควบคุมปองกันที่ทางผาน เชน
- การติดตั้งแผนกั้นหรือผนังกั้นระหวางแหลงกําเนิดใหอยูหางจากผูปฏิบัติงาน เชน การติดตั้งผนังกั้นเสียงระหวาง
เครื่องจักรที่มีเสียงดังกับผูปฏิบัติงาน
- การเพิ่มระยะทางระหวางแหลงกําเนิดใหอยูหางจากผูปฏิบัติงาน ทําใหเสียงดังลดลง
- การระบายอากาศทั่วไปเพื่อดึงเอาอากาศสะอาดจากขางนอกมาเจือจางสารพิษในบรรยากาศการทํางาน
- การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณตางๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย ไมกีดขวางทางเดิน
- การดูแลรักษาความสะอาดของบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
- การติดตั้งอุปกรณพิเศษที่สามารถเตือนระดับสารพิษหรือรังสีในบรรยากาศการทํางาน
3 การควบคุมปองกันที่ตัวบุคคล (Receiver) เปนหลักการควบคุมปองกันอันตรายสุดทายเมื่อใชหลักการควบคุมปองกัน
อันตรายที่แหลงกําเนิดและ/หรือทางผานไมไดผล หรือสามารถใชรวมกับหลักการทั้ง 2 ไดแก
- การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่มีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการทํางาน
- การจัดสถานที่ทํางานใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสม
- การจัดหาอุปกรณเตือนภัยใหผูปฏิบัติงานติดตัวเพื่อบอกหรือชี้ถึงระดับอันตราย
- การจัดใหมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
- การจัดใหมีการฝกอบรมการปฏิบัติงาน
- การจํากัดระยะเวลาการทํางานที่เสี่ยงตออันตรายใหนอยลง
- การหมุนเวียนผูปฏิบัติงาน
- การคัดเลือกคนใหเหมาะสมกับงาน
- การจัดใหมีการตรวจสุขภาพกอนเขาทํางานและมีการตรวจสุขภาพเปนระยะ
- การตรวจตราดูแลการปฏิบัติงาน
- การจัดใหมีผูปฏิบัติงานมีสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี
- การจัดใหมีสวัสดิการที่ดี
- การสรางสัมพันธภาพและมนุษยสัมพันธใหเกิดขึ้นระหวางผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ความปลอดภัยในการทํางานใตน้ําและการทํางานในที่อับอากาศ
การประเมินอันตรายจากการทํางานใตน้ํา ทําไดโดยการคนหาอันตรายในแตละขั้นตอนของการดําน้ํา การตรวจวัด
อันตรายที่เกี่ยวของกับการทํางานใตน้ํา ไดแก ตําแหนงและลักษณะของงานที่ตองทํา ลักษณะของพื้นน้ํา ความลึกของระดับ
น้ําที่จะลงไป ลักษณะของพื้นน้ําเบื้องลาง แลวนําไปเปรียบเทียบกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ และกําเนินการควบคุม
ปองกันโดยเนนการควบคุมปองกันที่ตัวบุคคล
การประเมินอันตรายจากการทํางานในอากาศทําไดโดยการคนหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการทํางานทั้งจาก
ลักษณะของงานเองและสิ่งแวดลอมในการทํางาน ไดแก การสั้นสะเทือนบนเครื่องบิน เสียงดัง แสงสวางที่จามากเกินไป

หรือไมเพียงพอในขณะทําการบินการขาดออกซิเจน การทํางานหนัก การตรวจวัดอันตรายที่เกี่ยวของแลวนําไปเปรียบเทียบ
กับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ และดําเนินการควบคุมปองกันโดยเนนการควบคุมปองกันที่ตัวบุคคล
การควบคุมปองกันอันตรายจากการทํางานใตน้ํา
1. การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยผูปฏิบัติงานใตน้ําจะควรเปนบุคคลที่มีอายุระหวาง 20-40 ป มีสุขภาพรางกาย
สมบูรณ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตดี
2. การตรวจสุขภาพรางกายของผูปฏิบัติงานใตน้ํา ควนเริ่มตั้งแตกอนเขาทํางาน และตองตรวจเปนระยะเปนประจําทุก 6
เดือน หรือตรวจทุกครั้งที่ผูปฏิบัติงานหายจากการเจ็บปวย (ปวยเกิน 7 วัน) ดวยโรคใดโรคหนึ่งที่ขัดตอการทํางานใต
น้ําตามที่กฎหมายกําหนด และจะตองมีบัตรตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานยืนยันความสมบูรณของรางกาย
3. การใหความรูและการฝกอบรมผูปฏิบัติงาน โดยผูปฏิบัติงานใตน้ําจะตองไดรับการฝกอบรมวิธีการดําน้ําอยาง
ปลอดภัย องคประกอบสําคัญที่เกี่ยวกับการดําน้ําอยางปลอดภัย อันตรายที่อาจเกิดขึ้น อาการและอาการแสดงที่บง
บอกถึงความผิดปกติของรางกายจากการดําน้ํา การฝกอบรมเกี่ยวกับงานที่ตองปฏิบัติใตน้ําและการควบคุมปองกัน
อันตรายจากการทํางานดังกลาว
4. การจํากัดเวลาทํางานและขอพึงปฏิบัติของผูเกี่ยวของ
5. การดูแลรักษาอุปกรณสําหรับประดาน้ํา
การประเมินและควบคุมปองกันอันตรายจากการทํางานในอากาศ
1. การคนหาอันตรายจากการทํางานในอากาศ การทํางานในที่ๆมีระดับความสูงเกิน 8,000 ฟุต จะเสี่ยงตอการเกิดภาวะขาด
ออกซิเจน การทํางานในภาวะที่มีความกดอากาศต่ํา การสั่นสะเทือนจาดเครื่องยนต เสียงดังจากเครื่องไอพน แสงจา หรือ
แสงไมพอในขณะทําการบิน การขาดออกซิเจน การทํางานหนัก เชนนักบิน บินติดตอกันหลายชั่วโมง
การตรวจวัดอันตราย การทํางานในอากาศ
- การตรวจวัดสภาพอากาศในขณะนั้น เชน มีเมฆมากหรือนอย ปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต รังสีอินฟราเรด รังสีคอสมิก
- การตรวจวัดระดับความสูงที่จะบินและเพดานการบิน
- การตรวจวัดระดับความดันและออกซิเจนในเครื่องบินขณะทําการบิน ซึ่งมีอุปกรณสําหรับการตรวจวัดแบบอัตโนมัติ
ตลอดเวลา ตองตรวจใหใชงานไดตลอดเวลา
- นํามาเปรียบเทียบกับกฎหมายหรือคามาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานในอากาศของกรมการขนสงทางอากาศ
กระทรวงคมนาคม และมาตรฐานขององคการการบินระหวางประเทศ
การควบคุมปองกันอันตรายจากการทํางานในอากาศ
1. การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน
2. การตรวจสุขภาพของผูปฏิบัติงานบนเครื่องบิน
3. การใหความรูและการฝกอบรมผูปฏิบัติงานบนเครื่องบิน
4. การจํากัดเวลาและขอพึงปฏิบัติของผูเกี่ยวของ
5. การดูแลรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล
ความปลอดภัยในการทํางานในหองปฏิบัติการ
ประเภทของอันตรายที่พบในหองปฏิบัติการ คือ อันตรายจากสิ่งแวดลอมทางเคมี อันตรายจากสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
อันตรายจากสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ อันตรายทางดานการยศาสตร อันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ อันตรายจากอุปกรณและ

เครื่องมือ อันตรายจากไฟฟา และอันตรายจากเพลิงไหมและการระเบิด โดยในการประเมินอันตรายทําไดโดยการคนหา
อันตรายจากการทํางานในหองปฏิบัติการทุกขั้นตอนของการทํางาน การตรวจวัดอันตราย แลวนําไปเปรียบเทียบกับกฎหมาย
หรือคามาตรฐานที่เกี่ยวของ
หลักการควบคุมปองกันอันตรายจากการทํางานในหองปฏิบัติการที่แหลงกําเนิด ซึ่งไดแก การใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่
โดยการใชตูดูดไอสารเคมีและตูกันอันตรายจากจุลชีพ การจัดเก็บสารเคมี และการปองกันอันตรายจากอุปกรณและเครื่องมือ
ที่สําคัญ ไดแก ระบบทอ ถังกาซภายใตความดัน เครื่องมือใหความรอน เครื่องมือใหความเย็น
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ประกอบดวย
1. ปากทอดูดอากาศ (Hood) เพื่อนําสิ่งปนเปอนจากแหลงกําเนิดออกไปสูระบบกําจัดมลพิษ
2. ทออากาศ (Duct) ทําหนาที่เปนทางนําอากาศที่ปนเปอนผานปากทอดูดอากาศไปสูระบบกําจัดมลพิษ
3. พัดลมดูดอากาศ (Fan) ทําหนาที่เปนตัวดูดอากาศจากภายนอกใหไหลเขาสูปากทอดูดอากาศ ผานทอไปยังอุปกรณ
กําจัดมลพิษ
4. อุปกรณกําจัดมลพิษ (Air Cleaner) เปนสวนสุดทายของระบบระบายอากาศเฉพาะที่ ซึ่งทําหนาที่ในการกําจัดหรือลด
ปริมาณมลพิษที่ถูกดูดเขามาใหอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
การใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในหองปฏิบัติการโดยใชตูดูดไอสาร แบงเปน 2 ชนิดคือ
1. ตูดูดไอเคมี ใชสํากรับดูดไอระเหยของสารเคมี ฟูม ฝุน ควัน ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
2. ตูปองกันอันตรายจากจุลชีพ ใชสําหรับปองกันอันตรายจากจุลชีพที่อาจทําใหผูปฏิบัติงานติดเชื้อจากการหายใจหรือ
การสัมผัสทางรางกาย ตลอดจนการแพรกระจายของเชื้อจุลชีพออกไปสูสิ่งแวดลอมภายนอก
หลักการควบคุมปองกันอันตรายจากการทํางานในหองปฏิบัติการที่ทางผาน ไดแก การใชระบบระบายอากาศทั่วไป การดูแล
รักษาความสะอาดของหองปฏิบัติการ และการติดตั้งและตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัย
1. หลักการออกแบบระบบระบายอากาศโดยทั่วไปในหองปฏิบัติการ มี 2 ประการคือ
- การจัดใหมีการถายเทอากาศอยางเพียงพอ
- การปองกันการหมุนเวียนของอากาศที่ปนเปอนกลับเขามาในตําแหนงผูปฏิบัติงาน
2. วิธีการระบายอากาศโดยทั่วไปในหองปฏิบัติการแบงเปน 2 วิธี คือ
- การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation) อาศัยหลักการซึ่งเกิดจากความแตกตางของความกดดันของ
อากาศและความหนาแนนของอากาศ ทําใหมีการแทนที่อากาศและการไหลของอากาศโดยธรรมชาติผานเขาและออก
ทางประตู หนาตาง ชองลม หรือสวนที่เปดโลงของอาคาร
- การระบายอากาศโดยใชเครื่องกล (Mechanical Ventilation) เปนการควบคุมอัตราการไหลของอากาศโดยใชพัดลม ใน
การเพิ่มเติมอากาศอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีดารถายเทอากาศอยางทั่วถึงภายในหองทํางาน ซึ่งจะทําใหมลพิษในอากาศถูก
เจือจางลงอยางสม่ําเสมอ การระบายอากาศโดยวิธีนี้อาจทําไดโดยการติดตั้งระบบปรับอากาศสวนกลาง (Central Air
Conditiong) หรือระบบเฉพาะที่เชน การติดตั้งพัดลมระบายอากาศเฉพาะจุดตางๆ ในหองทํางาน

หลักการควบคุมปองกันอันตรายจากการทํางานในหองปฏิบัติการที่ตัวบุคคล
การใหความรูและการฝกอบรมการทํางานในหองปฏิบัติการ ควรครอบคลุมหัวขอ
1. การทํางานในหองปฏิบัติการ
2. อันตรายจากการทํางานในหองปฏิบัติการตามประเภทของหองปฏิบัติการและขอควรระวัง
3. การควบคุมปองกันอันตรายตามประเภทของอันตรายในหองปฏิบัติการ
4. การใช การดูแล และการบํารุงรักษาอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล และการใชอุปกรณเตือนภัยสวน
บุคคล
5. การดําเนินการในกรณีฉุกเฉิน
6. การปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล สําหรับผูปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการที่มีการใชสารเคมีไดแก แวนตากันสารเคมี
หนากากปองกันไอระเหยจากสารเคมี เสื้อกาวน ถุงมือกันสารเคมี รองเทาหุมสนและพื้นรองเทากันลื่น
manasu

