
พื้นที่อับอากาศ

ภัยรายที่ ไมคาดคิด

จากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ

สถานการณการบาดเจ็บและเสียชีวิต

33.87%

29.03%

12.90%

11.30%

6.45%

6.45%

ระหวาง ป พ.ศ. 2546-2561

รายงานเหตุการณการบาดเจ็บและเสียชีวิต 62 เหตุการณ

ผูบาดเจ็บ 80 ราย เสียชีวิต 130 ราย 

อัตราปวยตาย รอยละ 61.9

ชนบท/ทุงนา/ไร
โรงงาน
อาคาร ที่พักอาศัย
เรือประมง
ฟารมสุกร 
อื่น ๆ

กลุมเสี่ยง 

งานจางเหมา ผูทำงานในโรงงาน 
เรือประมง 
งานขุดเจาะบอบาดาลในชนบท

พื้นที่อับอากาศ

ภัยรายที่ ไมคาดคิด

สถานที่เกิดเหตุ

พฤติกรรมเสี่ยง 

 - เกิดจากความรูเทาไมถึงการณ 
 - ขาดความรูและไมตระหนักในการปฏิบัติ
   ตามขอกำหนดการทำงานในที่อับอากาศ

• สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบมากสุด
*  การขาดอากาศหายใจ หรือมีออกซิเจนไมเพียงพอ 
 ในระหวางที่เขาไปทำงานที่อับอากาศ 
*  การสูดดมกาซพิษ ระหวางการทำงานในโรงงาน ไดแก
 ไฮโดรเจนซัลไฟด (hydrogen sulfide) คารบอนมอนอกไซด 
 (carbon monoxide) เปนตน   

• ตัวอยางพื้นที่อับอากาศ เชน หลุม บอ ไซโล ทอ อุโมงค 
 ถ้ำ ถังน้ำมัน ถังหมัก หองใตดิน หองนิรภัย ฯลฯ

• มาตรการปองกันอันตราย
 - จัดทำปาย “ที่อับอากาศ อันตราย หามเขา”
 - ตรวจสอบกาซพิษ กาซติดไฟ 
 - ตรวจปริมาณกาซออกซิเจนตองอยูระหวาง 19.5-23.5 %
   O2 (V/V)  กอนทำงานทุกครั้ง
 - ตองมีผูควบคุมและผูชวยเหลืออยูประจำ
 - จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล

ปที่ 6 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2562

“ประเมินความเสี่ยง ตรวจวัดอากาศ 

มีเพ�อนคอยชวยเหลือระหวางปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติตามขอกำหนดมาตรฐานการทำงาน

ในที่อับอากาศอยางเครงครัด”



ที่ปรึกษา       อัษฎางค รวยอาจิณ  วลัยรัตน  ไชยฟู
ผูเขียน        แสงโฉม ศิริพานิช กองระบาดวิทยา
กองบรรณาธิการ   สิริลักษณ รังษีวงศ  บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ  ณฐวดี ศรีวรรณยศ 
ออกแบบ       ชฎาบุญ บุญสิริวรรณ
จำนวน       1,000 ฉบับ
จัดทำโดย      กองระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  อาคาร 10 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข
         ตำบลตลาดขวัญ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท  0 2590 3805

ประชาชน

หนวยงานสาธารณสุข/เจาหนาที่สาธารณสุข

• ตองมีการประเมินสภาพความปลอดภัยในสถานที่อับอากาศ เชน การใชเครื่องมือ
 ตรวจวัดระดับกาซ ระบายน้ำเสียหรือกากตะกอนออกจากบอ ทอ ฯลฯ 
 และเพิ่มการระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศ โดยการใชพัดลม
 เปาอากาศบริสุทธิ์ลงไปในทอเพิ่มเติม และควรทำอยางระมัดระวัง 
• หามทำใหเกิดประกายไฟ เชน การสูบบุหรี่หรือจุดตะเกียง 
 โปะไฟ ในที่อับอากาศ 
• หากตองลงไปทำความสะอาดหรือลงไปทำงานในสถานที่อับอากาศ 
 ตองแนใจวาสภาพภายในมีความปลอดภัยและตองมีบุคคลคอย
 ชวยเหลือที่เพียงพอที่อยูปากทางหรือดานนอก
• หากมีผูไดรับบาดเจ็บอยูในท่ีอับอากาศหามลงไปชวยเหลือทันที
 และแนใจวามีการปองกันตนเองท่ีดีเพียงพอ และแจงหนวยงาน
 ฉุกเฉินทราบโดยเร็ว
• หากไมมีหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของในท่ีอับอากาศไมควรเขาไป
 ในบริเวณดังกลาว และควรติดปายแจงเตือนในจุดท่ีเปน
 ท่ีอับอากาศไวดวย 

คำแนะนำการดูแลสุขภาพ

• ส่ือสารและความรูเร่ืองการทำงานในท่ีอับอากาศใหแกผูปฏิบัติงาน
 ท่ีเก่ียวของกับการทำงานในพ้ืนท่ีอับอากาศ เชน สถานประกอบการ 
 เกษตรกร เรือประมง และประชาชนท่ัวไป ฯลฯ
• กูภัย กูชีพท่ีเก่ียวของ เร่ืองการชวยเหลือผูปวยในพ้ืนท่ีอับอากาศ  
 เพ่ือใหตระหนักในการทำงานและชวยเหลือผูปฏิบัติงานท่ีไดรับ
 ผลกระทบในพ้ืนท่ีอับอากาศ
• ดำเนินการสอบสวน และควบคุมโรครวมกับพ้ืนท่ีโดยเรงดวน 
 เม่ือไดรับแจงเหตุการณ เพ่ือเตรียมมาตรการการดำเนินเฝาระวัง 
 ปองกันท่ีเหมาะสมตอไป

ACCESS ONLINE QR CODE

เผยแพรทางเว็บไซตกองระบาดวิทยา : www.ddc.moph.go.th/th/site/office/view/boe กองระบาดวิทยา

รวมกันทำปองกันไดรวมกันทำปองกันได

หนวยงานอ�นที่เกี่ยวของ/โรงงาน

• เขมงวด กำกับ  คนงานและเจาของสถานประกอบการ ใหปฏิบัติตามขอกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการดานความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานในท่ีอับอากาศ พ.ศ. 2562 ของกฎกระทรวงแรงงาน
• จัดเตรียมอุปกรณการทำงานในที่อับอากาศ ตามขอกำหนดของมาตรฐานฯ ไดแก อุปกรณตรวจวัดสภาพบรรยากาศในสถานที่อับอากาศ 
 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล/อุปกรณชวยหายใจสำหรับผูปฏิบัติงาน อุปกรณสำหรับการชวยเหลือผูประสบเหตุ และอุปกรณและ
 เครื่องมือที่ใชในสถานที่อับอากาศควรมีเครื่องหมายรับรองวาสามารถปองกันการเกิดประกายไฟหรือการระเบิดได โดยเฉพาะในพื้นที่
 ที่สามารถลุกติดไฟได
• ผูปฏิบัติงานในที่อับอากาศตองผานการอบรมการทำงานในที่อับอากาศทุกคน
• หากเห็นวาผูปฏิบัติงานมีอาการผิดปกติ ควรรีบนำตัวออกมาทันที และนำสงแพทยโดยเร็ว



สาเหตุหลักของการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตจากการทำงาน

ในที่อับอากาศ

อันตรายทางกายภาพอ่ืน ๆ เชน การจมในของเหลว 
ไฟฟาช็อต อันตรายจากเคร่ืองมือหรือการพังทลาย
ของโครงสราง เปนตน

การขาดออกซิเจน สวนใหญเกิดจากการแทนท่ี
ดวยกาซอ่ืน เชน มีเทน คารบอนไดออกไซด เปนตน 

1
การสูดดมกาซท่ีมีพิษท่ีสำคัญ ไดแก คารบอนมอนอกไซด 
ไฮโดรเจนซัลไฟด เปนตน สามารถทำใหเกิดอันตรายและเสียชีวิต
ไดทันท่ี หากสูดดมและรับสารพิษท่ีสะสมในพ้ืนท่ีอับอากาศ
ท่ีมีจำนวนมาก 2

3
ปฏิกิริยาการเผาไหม เชน การเกิดไฟหรือการระเบิด 
โดยมีกาซ ไอ ละอองท่ีติดไฟระเบิดได เชน สารเคมี 
สี ผลิตภัณฑปโตรเลียม สารทำละลาย เปนตน

4

ปจจัยในการพิจารณาวาพื้นที่ใดจัดเปนพื้นที่อับอากาศ

• พื้นที่ซึ่งปริมาตรมีขนาดเล็ก ที่ปกติไมไดเปนสถานที่ทำงานประจำหรือไมใหคนทั่วไปเขา-ออกได
• มีการระบายอากาศไดนอย เมื่อเกิดกาซหรือไอจากสารเคมีจะไมสามารถระบายออกไปได ทำให
 เกิดการสะสมในปริมาณมาก จนเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงาน
• มีชองทางเขา–ออก ขนาดเล็ก เวลาเขา-ออก ไปทำงานคอนขางลำบาก และเมื่อเกิดเหตุการณ
 บาดเจ็บทำใหไดรับการชวยเหลือลาชา

การปองกันและมาตรฐานสำคัญการทำงานในที่อับอากาศ

1.  การตรวจสอบปริมาณอากาศและวัดการปนเปอนสารพิษอันตราย กอนเขาไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
 ทุกครั้ง โดยระดับออกซิเจนตองมากกวา รอยละ 19.5 และไมเกิน รอยละ 23.5 
2.  การปรับปรุงระบบระบายอากาศ หากมีการตรวจพบวา บริเวณที่อับอากาศมีการปนเปอนสารอันตราย
 หรือปริมาณออกซิเจนไมเพียงพอหรือมากเกินกำหนด ตองทำการปรับปรุงระบบการระบายอากาศ 
 ทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณที่อับอากาศทันที และสม่ำเสมอ
3.  การทำงานในที่อับอากาศตองมีคนงานอยางนอย 3 คนขึ้นไป ใหผูลงไปปฏิบัติงาน 1 คน และ 1 คน 
 ประจำอยูทางปากหลุมหรือทางขึ้น-ลง ที่เหลืออีก 1 คน เปนผูคอยชวยเหลืออยูบริเวณรอบนอก หากพบ
 ความผิดปกติตองชวยเหลือไดทันที โดยมอบหมายความรับผิดชอบใหอยางชัดเจน และตองผานการ
 อบรมดานความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศทุกคน
4.  การจัดหาเครื่องมือปองกันตนเองและชวยเหลือ โดยเฉพาะคนงานที่ลงไปในหลุมลึกตองสวมเครื่อง
 ชวยตนเองแบบสมบูรณ และมีอุปกรณสำหรับลากจูงขึ้นจากกนหลุมลึก และการใชสายรัดขอมือ 
 (Wrist cuff) อาจจำเปนกรณีที่ปากหลุมลึกและแคบ
5.  การควบคุม ตรวจวัด และการประชาสัมพันธยางตอเนื่อง เกี่ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการ
 ติดปายเตือนภัย ขอปฏิบัติในการทำงานในที่อับอากาศ และเขมงวดใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัด

4



ที่อับอากาศคืออะไร ???

ที่อับอากาศ (Confined space) หมายถึง ที่ซึ่งมีทางเขาออกจำกัด 

และไมไดออกแบบไวสำหรับเปนสถานที่ทำงานอยางตอเน�องเปนประจำ 

และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตราย เชน อุโมงค ถ้ำ บอ หลุม 

หองใตดิน หองนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถังไซโล ทอ เตา ภาชนะหรือ

สิ่งอ�นที่มีลักษณะคลายกัน

สถานการณการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงานในพื้นที่อับอากาศ 
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ป พ.ศ.

ปวย เสียชีวิต

ที่มา : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
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8

จำนวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่อับอากาศ ประเทศไทย ป พ.ศ. 2546-2561 

  ระหวาง ป พ.ศ. 2546–2561 มีรายงานเหตุการณ
การบาดเจ็บและเสียชีวิตในท่ีอับอากาศ ท้ังส้ิน 62 เหตุการณ 
มีผูไดรับผลกระทบ จำนวน 210 ราย เปนผูบาดเจ็บ 80 ราย 
เสียชีวิต 130 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 61.9 

  การบาดเจ็บและเสียชีวิตในท่ีอับอากาศมีแนวโนมสูงข้ึน 
โดยเฉพาะชวงป พ.ศ. 2557-2561 และสูงสุดใน พ.ศ. 2560 
พบผูบาดเจ็บและเสียชีวิตรวม 34 ราย

*สถานการณการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงานในพื้นที่

อับอากาศ ป พ.ศ. 2562 (มกราคม-สิงหาคม 2562)  

 • รายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่อับอากาศ 3 เหตุการณ 
  เกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ นครศรีธรรมราช และพัทลุง  
 • บาดเจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 6 ราย เปนเพศหญิง 2 ราย ชาย 7 ราย 
 • เปนเด็กอายุต่ำกวา 15 ป 2 ราย และผูใหญอายุระหวาง 30-85 ป 7 ราย  
 • เกิดจากการสูดดมกาซพิษในโรงงานและฟารมสุกร 2 ราย 
  ในบอน้ำบาดาลในชนบท 1 ราย 


