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สาํหรับอุตสาหกรรมกอสราง หลายบริษทั
พยายามทําโครงการความปลอดภัยในการทํางาน
โดยมีเปาหมายลดจํานวนการบาดเจ็บใหเหลือ
ศูนย ซึง่รวมถงึการบาดเจบ็รุนแรงเชน ตกบนัได
และบาดเจ็บเล็กนอยจากแผลถลอกหรือแมลง
กัดตอย เราเชื่อวาไมมีนายจางคนใดหรือนัก
วิชาการจากสถาบนัใดตองกาารใหลูกจางไดรับ
บาดเจบ็ ทุกคน ทุกฝายลวนปรารถนาใหลูกจาง
ปลอดภัย ไรบาดเจ็บ และมีสุขภาพดีท้ังนั้น ซึ่ง
เปนเร่ืองนายกยองอยางยิง่สาํหรับมุมมองท่ีจริงจงั
ในเร่ืองความปลอดภัย

การท่ีจะทําใหการบาดเจ็บเปน 0 ไดนั้น
ตามหลักการแลวจะตองใหลูกจางหมดสวมใส
อุปกรณปองกนัสวนบคุคล (PPE) ตัวอยางเชน ใน
การปองกนัการตก 100% ตองใหคนงานทุกคนท่ี
ทํางานบนท่ีสงู 6 เมตรหรือสงูกวาสวมใสท่ีรัดตัว
ปองกันการตก ในทํานองเดียวกันงานกอสราง
หลายแหงทําโครงการสวมแวนนริภัย 100% หรือ
สวมหมวกแข็ง 100% ในขณะท่ีเราตองการให
ลูกจางท้ังหมดไดรับการปองกนั ยงัมีวิธท่ีีดีกวา
การใชอุปกรณปองกนัสวนบคุคลในการลดการ
บาดเจบ็ของคนงาน

อุปกรณปองกนัสวนบคุคลเปนมาตรการ
ลําดับทายสุดในการควบคุมความเสี่ยง มันคือ
การปองกนัข้ันตํ่า มันอาจทําใหไมสะดวกสบาย

ซึ่งจะไมสามารถปองกันไดอยางสมบูรณและ
ลูกจางไมชอบสวมใส ซึ่งนี่อาจเปนการเปล่ียน
ภาระในการปองกันจากนายจางท่ีตองจัดการ
สถานท่ีทํางานใหมีความปลอดภัยไปยงัตัวลูกจาง
เปาหมายในปกปองลูกจางจะเปล่ียนไปหรือไม
หากไมมีใครสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ลูกจางจะยงัมีความปลอดภัยในการทํางานหรือไม
ฟงดูเหมือนเร่ืองไมนาจะเกิดข้ึนได แตการไม
สวมใสอุปกรณปองกนัสวนบคุคลในการปฏิบติั
งานไมใชจะเปนไปไมได

ขจัดอนัตรายดวยการออกแบบและการ
ควบคุมทางวิศวกรรม (Eliminating Hazards
through Design and Engineering Controls)

วิธปีองกนัอันตรายดีท่ีสดุคือ ใหอันตราย
กําจัดตัวมันเอง ถาเปนไปไมได จงึใชมาตรการ
ควบคุมทางวิศวกรรมลดหรือกาํจดัอันตราย แต
เราใชอุปกรณปองกนัสวนบคุคลมานานจนยากจะ
เขาใจวา บางจุดในพื้นท่ีงานกอสรางไมมีความ
จําเปนจะตองใชก็ได ท้ังนี้ การกําจัดอันตราย
ดวยการออกแบบและการควบคุมทางวิศวกรรม
เกดิข้ึนอยูตลอดเวลา

เคร่ืองตัดกระแสไฟฟาร่ัวลงดินท่ีออกแบบ
อยูในรูปของเตารับ (GFCIs; Ground-fault
circuit interrupters) ชวยผูคนนบัพนัใหรอดพน
อันตรายจากกระแสไฟฟา และการดเล่ือยยนต

(อุปกรณออกแบบทางวิศวกรรมท่ีชวยใหเล่ือย
หยุดอัตโนมัติ) ทําใหนิ้วและมือของผูคนนับ
ไมถวนไมขาดกระเด็นออกไป

และยังมี วิธีการท่ี เปนไปได อีกหลาย
อยางหากเราต้ังใจจะใชมันแกไขปญหา

การปองกันการไดยินกับการปองกัน
การสญูเสยีการไดยิน (Hearing Protection vs.
Hearing Loss Prevention)

สําหรับนายจางหลายราย การปองกัน
การไดยินจะเปนการจัดหาท่ี อุดหูและฝกให
ลูกจางเรียนรูวิธีใชงาน แตท่ีอุดหูจะตองกระชบั
กับคนใชแตละคนและตองสอดเขาไปในชองหู
ใหถกูตอง ซึง่ท่ีอุดหูอาจปดกัน้การสือ่สารกบัคน
อ่ืน หรือทําใหไมไดยินสัญญาณเตือนอันตราย
ตางๆ แตหากเราทดแทนการปองกนัการไดยนิ
ดวยการออกแบบเคร่ืองมือและอุปกรณเกดิเสยีง
ตํ่ากวา 80 เดซิเบลขณะทํางานจะดีกวาไหม
สถาบนัสขุภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติสหรัฐฯ (NIOSH) รณรงคใหนายจาง
ลงทุนซือ้ความเงยีบมาหลายปแลว โดยการสราง
เคร่ืองมือท่ีใชฐานขอมูลดานระดับเสียงและ
ความสั่นสะเทือนท่ีไมเปนอันตรายตอลูกจาง

การยับย้ังการตกกับการปองกันการตก
(Fall Protection vs. Fall Prevention)

ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในการ
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ทํางานแยกแยะความแตกตางระหวางการปองกนั
และการยับยั้งการตกได การยับยั้งการตกจะ
เกี่ยวของกับการจัดหาสายยับยั้งการตก ซึ่งจะ
ทําใหคนงานถูกยึดตัวไวไมสัมผัสพื้นท่ีเขาตก
ลงไป อุปกรณยับยั้งการตกเหมือนกับอุปกรณ
อ่ืนๆ มีประสิทธิภาพสูงแตก็มีหลายข้ันตอนใน
การใชงาน

คนงานตองสวมใสท่ีรัดตัวยับยั้งการตก
อยางถูกตอง โดยเชื่อมตอกับสายยับยั้งการตก
(Lanyard) ซึ่งมัดหรือผูกติดกับท่ียึด (Anchor)
ท่ีรับน้าํหนกัขณะตกไดถงึ 5000 ปอนด แนนอน
วาท่ียดึตองทําข้ึนอยางถกูตองและยดึแนนตลอด
เวลา หากคนงานตกลงไปขางลาง เขาหรือเธอ
ตองไดรับการชวยเหลืออยางทันเวลากอนท่ี
สายรัดจะตัดขาดระบบไหลเวียนของรางกาย ยิง่
ไปกวานั้น บางคนก็มีความรูสึกวาการสวมใส
สายรัดยบัยัง้การตกทําใหเคล่ือนไหวลําบากและ
อาจทําใหเกิดการสะดุดลมได

เม่ือพิจารณาปจจัยท่ีเกี่ยวของท้ังหมด
การปองกนัการการตก (ตัวอยางเชน ราวกนัตก
ท่ีกนัตัวคนไมใหตกลงไป) ดูเหมือนจะคุมคาการ
ลงทุนกวาการใชอุปกรณยับยั้งการตก (ยับยั้ง
ไมใหตัวงานท่ีตกไมใหกระแทกพืน้) เพยีงอยาง
เดียว สถาบนัสขุภาพและความปลอดภัยในการ

จากอากาศ แตคนสวมใสไมสะดวกสบายและ
สรางปญหาใหกับคนงานท่ีเปนคนอึดอัด ทําให
หายใจลําบากและขนท่ีใบหนาทําใหหนากากไม
แนบสนทิ การถอดหนากากาออกแมนาทีเดียว
ก็ทําใหการปองกันลมเหลวแลว เราสามารถจะ
ลดการใชงานอุปกรณชวยหายใจไดหรือไม

หลายองคกรเร่ิมใชสารเคมีอ่ืนท่ีมีพิษ
นอยกวาทดแทนสารท่ีเคยใช (ตัวอยางเชน สี
ท่ีผสมสารทําละลายถูกแทนท่ีดวยสีผสมน้ํา)
เว็บไซตใหมๆ  เชน Pharos ชวยใหนายจางเลือก
วัสดุกอสรางอาคารท่ีมีความเปนพษินอยกวาได
ในรัฐแมสซาชเูสตต สหรัฐอเมริกา มีสถาบนัลด

การใชสารเคมีเปนพิษ (Toxic Use Reduction
Institute) ทําการคนควาวิจัยมาหลายปเพื่อ
คนหาสารเคมีท่ีปลอดภัยกวาสาํหรับใชทดแทน
สารท่ีมีความเปนพิษสูง

นอกเหนอืการใชสารทดแทนท่ีมีพษินอย
กวา ยงัมีการใชเคร่ืองมือท่ีเปนการควบคุมทาง
วิศวกรรม เชน การขับไอเสยีเฉพาะจดุหรือฝอย
น้าํละเอียด โดยการใชมาตรการควบคุมเหลานี้
นายจางและสหภาพคนงานรวมมือกันลดการ
สมัผสัสารซลิิกาจากการผลิตแอสฟลตใหมีอัตรา
ตํ่ากวาคาอนุญาตใหสัมผัสได (Permissible
Exposure) ของสาํนกับริหารความปลอดภัยและ
สขุภาพของสหรัฐฯ (OSHA) สงผลใหคนงานไม
ตองสวมใสอุปกรณชวยหายใจ

เปนความทาทายท่ีจะลดการใชอุปกรณ
ปองกนัสวนบุคคลใหเปนศูนย ซึ่งเราตองทําให
อุตสาหกรรมมีความปลอดภัยและทําใหความ
ปลอดภัยเปนเร่ืองงายสาํหรับคนงานนบัลานคน
ฟงดูเหมือนเปนเร่ืองเปนไปไมได แตถาเราไม
ยดึติดกบัอุปกรณปองกนัสวนบคุคลจนคิดวามัน
เปนหนทางเดียวท่ีจะสรางความปลอดภัย ก็ยัง
ถือไดวา มีโอกาสท่ีจะไมตองพึ่งพาอุปการณ
ปองกนัสวนบคุคลในบางพืน้ท่ีการทํางานไดท้ัง
ในปจจุบนัและอนาคต

ไมตองสงสยั อปุกรณปองกันสวนบุคคล
ทาํใหคนงานปลอดภยั แตนัน่อาจไมใชวธิแีก
ปญหาที่ดีที่สุด และแนนอนวาไมใชวิธีการ
เดียวทีใ่ชไดแกปญหาความเสี่ยงตอสุขภาพ
และความปลอดภยัของลกูจาง

Reference: Zero PPE: The Future of
Safety in Construction? By Scott Schneider,
https://www.lhsfna.org/index.cfm/lifelines/
august-2014/zero-pp/

ทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (NIOSH) ไดทําโครงการ
วิจัยการปองกันการตกหลายโครงการโดยมี
เปาหมายเพื่อลดอันตรายจากการตกในงาน
กอสราง รวมถงึไดคิดคนราวกนัตกท่ีใชงานงาย
สําหรับใชในการทํางานบนหลังคา รวมถึงการ
ออกแบบรางรอบหลังคา

เครือ่งชวยหายใจกับการทดแทนและ
การควบคมุ (Respirators vs. Substitution and
Controls)

เหมือนกบัอุปกรณปองกนัสวนบคุคลชนดิ
อ่ืนๆ เคร่ืองชวยหายใจมีความทาทายหลาย
ประการ เคร่ืองชวยหายใจกรองวัตถุมีพิษออก


