
รายงานการสอบสวนกรณีผูเสียชีวิตจากการทํางานในท่ีอับอากาศ จากการลางบอพักประปาหมูบาน
ของพนักงานจางท่ัวไปองคกรบริหารสวนตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 

 
นางนพมณี  สงวนพงศ1 , นางสาวสุภมาส นาคสุทธิ์1 , นายพันธศักดิ์ ประพันธ2 

1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง 

ความเปนมา 

 ดวยวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ไดรับรายงานผานระบบ Line 
ของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี วาเม่ือเวลาประมาณ 11.30 น. วันท่ี        
21 ตุลาคม 2558 ไดเกิดเหตุพนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี เสียชีวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย จากการทํางานในท่ีอับอากาศ ขณะลางบอพัก
น้ําประปาหมูบาน พ้ืนท่ี หมู 9 ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ทีมเฝาระวังสอบสวน
เคลื่อนท่ีเร็วสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ไดประสานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง เพ่ือ
ตรวจสอบยืนยันเหตุการณท่ีเกิดข้ึนพบวามีเหตุการณเกิดข้ึนจริง จึงไดประสานกับองคการบริหารสวน
ตําบลมาบโปง เพ่ือลงพ้ืนท่ีสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณดังกลาวในวันท่ี 22 ตุลาคม 
2558 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยืนยันและหาสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ศึกษาระบาดวิทยาเชิง
พรรณนา และหามาตรการท่ีเหมาะสมในการวางแผนควบคุมและปองกันการบาดเจ็บและเสียชีวิต 

วิธีการศึกษา :  

1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา 
 ตรวจสอบขอมูลเพ่ือยืนยันจํานวนผูประสบเหตุและผูเสียชีวิต จากโรงพยาบาลพานทอง โดย
ศึกษาขอมูลการเจ็บปวย ผลการชันสูตรจากแฟมประวัติของโรงพยาบาล และสัมภาษณผูปวยท่ีเขารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลพานทอง และรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเสียชีวิตของพนักงานจางท่ัวไปของ
องคการบริหารสวนตําบลมาบโปง โดยใชวิธีการสัมภาษณ นายกองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง และ
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ  
2. การศึกษาดานส่ิงแวดลอมในสถานท่ีเกิดเหตุ  
 ศึกษาขอมูลท่ัวไป และสํารวจสภาพสิ่งแวดลอมในบริเวณบอพักน้ําประปาหมูบาน และตรวจหา
ระดับกาซพิษท่ีสงสัยและปริมาณกาซออกซิเจน ในท่ีเกิดเหตุ 

นิยามศัพท 

 ท่ีอับอากาศ(Confined Spaces) หมายถึง ท่ีซ่ึงมีทางเขาออกจํากัด และมีการระบายอากาศไม
เพียงพอท่ีจะทําใหอากาศภายในอยูในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เชน อุโมงค ถํ้า บอ หลุม หองใต
ดิน หองนิรภัย ถังน้ํามัน ถังหมัก ถังไซโล ทอ เตา ภาชนะหรือสิ่งอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน  



“บรรยากาศอันตราย” หมายถึง สภาพอากาศท่ีอาจทําใหลูกจางไดรับอันตรายจากสภาวะอยาง
ใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้  

(๑) มีออกซิเจนต่ํากวา รอยละ ๑๙.๕ หรือ มากกวา รอยละ ๒๓.๕ โดยปริมาตร  
(๒) มีกาซไอ ละอองท่ีติดไฟหรือระเบิดไดเกินรอยละ ๑๐ ของคาความเขมขนข้ันตํ่าของสารเคมี

แตละชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ Lower Explosive 
Limit) 

(๓) มีฝุนท่ีติดไปหรือระเบิดไดซ่ึงมีคาความเขมขนเทากับ หรือมากกวาคาความเขมขน ข้ึนต่ําของ
สารเคมี แตละชนิดในอากาศท่ีอาจติดไฟหรือระเบิดได (Lower Flammable Limit หรือ Lower 
Explosive Limit)  

(๔) มีคาความเขมขนของสารเคมีแตละชนิดเกินมาตรฐานท่ีกําหนดตามกฎกระทรวง วาดวยการ
กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 

(๕) สภาวะอ่ืนใดท่ีอาจเปนอันตรายตอรางกายหรือชีวิตตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวา เม่ือวันพุธท่ี 21 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. พนักงานจาง
ท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ไดรับมอบหมายใหไป
ปฏิบัติงานในการลางบอพักน้ําประปาหมู 9 ตําบลมาบโปง ซ่ึงไดรับการแจงจากประชาชนวาน้ําประปา
หมูบานมีกลิ่นเหม็น และถึงกําหนดท่ีจะตองลางบอพักน้ําประปาดังกลาว โดยมีผูปฏิบัติงานรวมท้ังสิ้น     
5 คน ประกอบดวยเจาหนาท่ีซ่ึงเปนพนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลมาบโปงท่ีทําหนาท่ี
ลางบอพักน้ําประปา จํานวน 3 คน และเจาหนานี่ฝายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย องคการบริหาร
สวนตําบลมาบโปง จํานวน 2 คน ซ่ึงจะมีหนาท่ีในการจายน้ําจากรถดับเพลิงในการฉีดลางภายในบอพัก
น้ําประปา 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน โดยปกติทางองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง จะกําหนดใหมีการลางบอ
พักน้ําประปาดังกลาวทุก 3 เดือน แตเม่ือ 6 เดือนท่ีผานมาการลางบอไดยกเลิกภาระกิจระหวาง
ปฏิบัติงานเนื่องจากเครื่องมือชํารุด และมาดําเนินการอีกครั้งในวันท่ีเกิดเหตุ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน
คือ จะมีการสูบน้ําและตะกอนในบอพักน้ําออกพรอมกับมีการฉีดน้ําเพ่ือลางบอ และเม่ือปริมาณน้ําลดลง
ตะกอนมีความหนืดไมสามารถดูดข้ึนมาได จะมีพนักงาน 1 ทานลงไปในบอเพ่ือกวนใหตะกอนเคลื่อนไหว
และเติมน้ําเขาไป ทําเชนนี้จนกวาตะกอนจะหมด 
 เวลาประมาณ 11.30 น. ขณะปฏิบัติงานอยู ผูปฏิบัติงานพบวาตะกอนมีความหนาประมาณ 
30-40 เซนติเมตร และมีความหนืดมาก พนักงานคนท่ี 1 จึงลงไปในบอพักซ่ึงมีความสูงประมาณ        
3 เมตร ปากบอกวาง 75 x 75 เซนติเมตร เพ่ือกวนตะกอนท่ีอยูดานลาง โดยไมไดมีการตรวจวัดระดับ
ปริมาณออกซิเจนหรือแกสพิษอ่ืน ๆ และไมไดสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ในขณะลงไป
ปฏิบัติงานไดประมาณ 5 นาที ขณะกวนตะกอน พนักงานคนท่ี 1 ไดเปนลม    ลมลง พนักงานคนท่ี 2 ท่ี
อยูดานบนจึงตะโกนบอกพนักงานคนท่ี 3 ใหลงไปชวยกันนําพนักงานคนแรกท่ีลงไปข้ึนจากบอ โดย
พนักงานท่ีลงไปชวยท้ัง 2 คน ไดไตบันใดลงไปภายในบอ พนักงานคนท่ี 2 เม่ือลงไปถึงกนกําลังจะ
พยายามอุมพนักงานคนแรก ระหวางนั้นพนักงานคนท่ี 3 ไดลงมาถึงบริเวณกนบอ ไดประมาณ 2 นาที ก็



รูสึกวาตนเองหายใจไมสะดวกเนื่องจากมีกลิ่นเนารุนแรง รูสึกแนนหนาอก ออนแรง จึงตัดสินใจปนบันได
กลับข้ึนสูดานบนปากบอทันที เม่ือมาถึงปากบอก็ไดสลบไปชั่วครู(ไมทราบเวลาท่ีแนนอน) เม่ือฟนข้ึนมาได
มองกลับลงไปภายในบอพบวาพนักงานคนแรก และคนท่ี 2 ไดนอนหมดสติอยูภายในบอแลว และทาง
พนักงานของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีควบคุมน้ําจากรถดับเพลิงไดวิ่งเขามาดูและแจง
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทําการชวยเหลือ 
 เวลาประมาณ 12.00 น. หนวยกูชีพจตุรธรรมประทีปพานทอง ไดนําพนักงานคนท่ี 3 ท่ีไดรับ
บาดเจ็บนําสงโรงพยาบาลพานทอง ถึงหองฉุกเฉินโรงพยาบาลพานทองเวลา 12.15 น. สําหรับผูเสียชีวิต
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง และหนวยกูภัยของมูลนิธิจตุรธรรมประทีปพานทองไมมี
อุปกรณ SCBA ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีอับอากาศ จึงไดประสานหนวยกูภัยธรรมรัศมีมณีรัตนนําบุคลากร
และอุปกรณดําเนินการนําศพผูเสียชีวิตข้ึนจากบอพักน้ําประปาทีเกิดเหตุ 
 จากการสอบสวนพบผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณนี้ จํานวน 3 ราย ในจํานวนนี้เสียชีวิต         
2 ราย(รอยละ 66.67) และบาดเจ็บตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาลพานทอง 1 ราย(รอยละ 33.33)   
ทุกคนไมมีประวัติโรคประจําตัว 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูบาดเจ็บและเสียชีวิต 
 
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ  
เพศชาย 3 100.00 
อายุเฉลี่ย 47 ป (Max. 51 ป , Min. 42 ป)   
การวินิจฉัย   
-Dizziness 1 33.33 
 2  
จําแนกประเภท   
เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 2 66.67 
รับเปนผูปวยใน 1 33.33 
ประสบการณการทํางานในท่ีอับอากาศ   
1 - 2 ป 3 100.00 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 1 ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณพนักงานท่ีรอดชีวิต ขณะพักรักษาท่ีโรงพยาบาลพานทอง 



ผลการตรวจและรักษาผูบาดเจ็บ 
วันท่ี 21 ตุลาคม 2558  

ผูปวยชายไทย อายุ 42 ป หนวยกูชีพมูลนิธิจตุรธรรมประทีปนําสงถึงโรงพยาบาลพานทอง เวลา 
12.15 น. แพทยวินิจฉัย Cerebral Hypoxia  

แรกรับท่ีหองฉุกเฉิน ผูปวยรูสึกตัวดี ทางเดินหายใจโลง หายใจเองไดดี การไหลเวียนปกติ การ
เคลื่อนไหวรางกายปกติ ออนเพลียเล็กนอย  

ตรวจวัดสัญญาณชีพ อุณหภูมิรางกาย 37.5 องศาเซลเซียส , ชพีจร 110 ครั้ง/นาที , อัตราการ
หายใจ 24 ครั้ง/นาที , ระดับความดันโลหิต 150/108 มิลลิเมตรปรอท  

Coma Score : E=9  M=6 V=5   ระดับOs SAT 94 % 
แพทยให Os Cannular ความเขมขน 3 ลิตร/นาที ใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา และใหพักรักษา

ไวในโรงพยาบาล 
วันท่ี 22 ตุลาคม 2558 
 ผูปวยรูสึกตัวดี ระดับOs SAT 95 % Lung Clear ไมมีอาการเหนื่อยหอบ อนุญาตใหกลับบานได 

ผลการตรวจชันสูตรผูเสียชีวิต 

รายท่ี 1 ชายไทย อายุ 48 ป ภูมิลําเนา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 
2558 เวลาประมาณ 11.32 น. ณ ท่ีเกิดเหตุ แพทยระบุวาเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากภาวะ
จมน้ํา และ Cerebral Hypoxia (ผูปวยหมดสติกอนลมลงคว่ําหนากับน้ําบริเวณกนบอ) 
รายท่ี 2 ชายไทย อายุ 51 ป ภูมิลําเนา อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 
2558 เวลาประมาณ 11.32 น. ณ ท่ีเกิดเหตุ แพทยระบุวาเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากภาวะ
จมน้ํา และ Cerebral Hypoxia (ผูปวยหมดสติกอนลมลงคว่ําหนากับน้ําบริเวณกนบอ) 

ผลการตรวจสภาพแวดลอม 
วันท่ี 22 ตุลาคม 2558 เวลาประมาณ 11.00 น. ทีม SRRT จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ชลบุรี รวมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพานทอง พรอมดวยเจาหนาท่ีจากสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และศูนยความปลอดภัยแรงงานเขต 2 (ชลบุรี) เขาพบกับนายกองคการ
บริหารสวนตําบลมาบโปง และเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
และขอมูลท่ัวไปของบอพักน้ําประปา 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 การประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือสอบถามขอมูลเหตุการณท่ีเกิดข้ึน 



บอพักน้ําประปา เปนบอท่ีสรางตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ 
ของสํานักบริหารจัดการน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

 

 

 

 

 
 ภาพท่ี 3 ผังระบบประปาหมูบาน แบบผิวดินขนาดใหญ  

ลักษณะเปนบอกลม เสนผาศูนยกลางภายนอก 7.9 เมตร ภายใน 6.50 เมตร โดยอยูลึกกวา
ระดับผิวดิน 2.35 เมตร และมีสวนท่ีพนจากผิวดิน 1.30 เมตร โดยมีระดับน้ําสูงสุด 3 เมตร ผนังบอ
ดานบนมีลักษณะโคง มีฝาเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวาง 0.75 เมตร x ยาว 0.75 เมตร มีบันไดโลหะ
สําหรับลงไปปฏิบัติงานภายในบอ กวาง 0.40 เมตร ชองวางระหวางข้ันบันได 0.40 เมตร ไมมีราวจับ 
วางลงไปถึงกนบอในลักษณะเฉียง ยึดกับพ้ืนดานลางดวยแผนอะลูมิเนียมฉาก ซ่ึงพนักงานท่ีรอดชีวิตให
ขอมูลวาฝาบอดังกลาวจะเปดไวตลอดไมเคยปด  

หลังรับทราบขอมูลท่ัวไปแลว เวลาประมาณ 13.00 น. ทางคณะเจาหนาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลมาบโปงไดนําพาทีมงานท้ังหมดลงตรวจสอบพ้ืนท่ีเกิดเหตุ บริเวณระบบน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 9 
ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  โดยพบวาภายในกนบอมีตะกอนสูงประมาณ 30-40 
เซนติเมตร และเหนือตะกอนมีระดับน้ําสูงประมาณ 20 เซนติเมตร แตเนื่องจากไมมีอุปกรณปองกันอัน
ตรวจสวนบุคคลจึงไมสามารถใหเจาหนาท่ีลงไปวัดระดับกาซบริเวณกนบอได และอุปกรณในการตรวจวัด
กาซ สามารถตรวจวัดไดในระดับลึกลงไปไมเกิน 1 เมตร จากปากบอพัก ผลการตรวจวัดกาซบริเวณปาก
บอ พบกาซออกซิเจน (O2) 20.5 % สําหรับกาซอ่ืน ๆ ไมสามารถตรวจจับได (Non Detected) ตรวจวัด
กาซบริเวณลึกลงไปจากปากบอประมาณ 1 เมตร พบกาซออกซิเจน (O2) 20.1 % สําหรับกาซอ่ืน ๆ ไม
สามารถตรวจจับได (Non Detected)  หลังจากนั้นเจาหนาท่ีจากองคการบริหารสวนตําบลมาบโปงไดนํา
ทีมงานท้ังหมดไปยังระบบน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 1 ซ่ึงมีลักษณะเดียวกัน และตองทําการลางบอพัก
เชนเดียวกับบอท่ีเกิดเหตุ แตยังไมไดดําเนินการลางก็เกิดเหตุท่ีระบบน้ําประปาหมูบานของ หมูท่ี 9 ซ่ึง
จากการตรวจสอบพบวา ฝาบอดานบนอยูในลักษณะเปดฝาไวเชนเดียวกับท่ีหมู 9 ภายในกนบอมีตะกอน
สูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร และเหนือตะกอนมีระดับน้ําสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ไมมีกลิ่นเหม็น 
แตเม่ือนําไมกวนตะกอนเพียงเล็กนอยจะไดกลิ่นเหม็นลอยข้ึนมา เจาหนาท่ีสามารถลงไปวัดกาซออกซิเจน 
ไดท่ีระดับความลึกประมาณ 1.50 เมตร ผลการตรวจวัดกาซบริเวณปากบอ พบกาซออกซิเจน (O2) 
20.5 % สําหรับกาซอ่ืน ๆ ไมสามารถตรวจจับได (Non Detected) ตรวจวัดกาซบริเวณลึกลงไปจาก

ตําแหนงบอพกัประปา 



ปากบอประมาณ 1.50 เมตร พบกาซออกซิเจน (O2) 19.5 % เครื่องตรวจวัด Alarm สําหรับกาซอ่ืน ๆ 
ไมสามารถตรวจจับได (Non Detected) 

 

 

 

 

 
 ภาพท่ี 4 ภาพขณะลงตรวจสอบสภาพแวดลอมในสถานท่ีเกิดเหตุ  

วิจารณผล 
สรุปจากเหตุการณ อาการบาดเจ็บ/เสียชีวิต และสภาพแวดลอมท้ังบอท่ีเกิดเหตุและบอใกลเคียง

ท่ีเกิดเหตุ และขอมูลผลการตรวจวัดกาซ พบวาเขาไดกับลักษณะการทํางานในสถานท่ีอับอากาศตามคํา
จํากัดความของ NIOSH เปนสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากภาวะขาดออกซิเจน แตไมสามารถระบุกาซพิษ
ชนิดอ่ืนท่ีอยูในบอพักน้ําประปาท่ีเกิดเหตุได ซ่ึงเจาหนาท่ีจากศูนยความปลอดภัยแรงงาน เขต 2 (ชลบุรี) 
ใหขอสังเกตวานาจะเกิดจากกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือกาซไขเนา ท่ีเกิดจากการสะสมของตะกอน
ท่ีบริเวณกนบอ เม่ือผูเสียชีวิตไดทําการกวนตะกอนทําใหกาซดังกลาวซ่ึงมีคุณสมบัติหนักกวาอากาศไดเกิด
การฟุงกระจายของกาซมาแทนทีออกซิเจนในอากาศบริเวณกนบอ ทําใหปริมาณออกซิเจนซ่ึงมีนอยอยู
แลวมีปริมาณลดลงมากข้ึน และอาจจะมีกาซพิษชนิดอ่ืน ๆ อีก เชน มีเทน จึงทํารางกายไดรับปริมาณ
ออกซิเจนไมเพียงพอ จนหมดสติและเสียชีวิต 

จากการศึกษาสถานการณการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทํางานในท่ีอับอากาศพบวา สถานท่ี
ดังกลาวเคยเกิดเหตุเชนเดียวกันเม่ือป 2556 โดยพบผูเสียชีวิตเปนชาย จํานวน 2 ราย 

ขอเสนอแนะและมาตรการปองกัน  
1. ขอเสนอแนะสําหรับเหตุการณเสียชีวิตของพนักงานจางท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล     
มาบโปงจากการปฏิบัติงานลางบอพักน้ําประปาในครั้งนี้ 
 1.1 เพ่ือปองกันการเสียชีวิตหมูควรใหคําแนะนําแก ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง 
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เก่ียวกับการทํางานในสถานท่ีอับอากาศใหถูกตอง การใชอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงานท่ีถูกตอง และการชวยเหลือผูประสบเหตุอยางถูกวิธี โดยใหพึงระลึกถึง
อยูเสมอวาหากพบเพ่ือนรวมงานประสบเหตุเปนลมหมดสติ ในสถานท่ีท่ีมีลักษณะเปนสถานท่ีปดมิดชิด 
อากาศถายเทเขา-ออกไมสะดวก เชน ในบอพักตาง ๆ ทอระบายน้ํา แท็งคน้ํา ฯลฯ ใหคิดวาเกิดจาก
สาเหตุการอับอากาศเปนอันดับแรก และไมควรลงไปชวยเหลือถาไมมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
 1.2 กรณีการลางบอพัก ขณะสูบน้ําและตะกอนออกท้ิง หากมีการอุดตันหรือตะกอนขุนขนทําให
เครื่องสูบไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมควรลงไปกวนภายในบอ แตใหนําวัสดุท่ีมีความยาว 
เชน ทอพีวีซี สอดลงไปดานลางเพ่ือกวนตะกอน และใชแรงดันน้ําฉีดใหตะกอนเกิดการเคลื่อนตัวไดงาย 



แทนการใหเจาหนาท่ีลงไปกวนตะกอนดานลาง และหากจําเปนตองใหเจาหนาท่ีลงไปดานลาง ควรมีการ
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานในสถานท่ีอับอากาศท่ีถูกตอง และมีอุปกรณอันตรายสวนบุคคล 

2. มาตรการปองกันเรงดวน 
 2.1 ควรมีการประชาสัมพันธใหความรู การปองกันตัว ขอปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานในท่ี       
อับอากาศแกผูบริหารและพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 2.2 กําหนดใหมีมาตรการท่ีปลอดภัยในการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ เชน การตรวจสอบ
สภาพอากาศกอนปฏิบัติงาน หัวหนางานจะตองอนุญาตใหเจาพนักงานปฏิบัติงานในสถานทีอับอากาศได
ตอเม่ือผลการตรวจสภาพอากาศพบวาปลอดภัย ผูปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศควรไดรับการตรวจ
สุขภาพเพ่ือประเมินความพรอมของรางกายกอนปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ และผูปฏิบัติงานควร
ไดรับการฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในท่ีอับอากาศ 
 2.3 ควรจัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล อุปกรณชวยเหลือและชวยชีวิตท่ีเหมาะสม
กับลักษณะงาน 
 2.4 ปรับปรุงระบบน้ําประปาหมูบาน และการลดตะกอนจากแหลงน้ําดิบกอนเขาสูบอพัก 
รวมถึงเพ่ิมความถ่ีในการลางบอพักใหเร็วข้ึน ไมควรรอจนกระท่ังไดกลิ่นเหม็นปนมากับน้ําประปา ซ่ึงนั่น
หมายถึงภายในบอมีปริมาณกาซท่ีอาจเปนอันตรายจํานวนมาก  

3. มาตรการปองกันระยะยาว 
 3.1 หนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดอบรมใหความรูแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการ
อ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ เก่ียวกับวิธีการทํางานอยางปลอดภัย เชน การ
อบรมเรื่องความปลอดภัยในการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ ,การอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและ          
ความปลอดภัยในการทํางาน  
 3.2 จัดอบรมใหความรูแกหนวยกูชีพ กูภัย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เรื่องการชวยเหลือผูปวย   
ท่ีไดรับอันตรายจากการทํางานในสถานท่ีอับอากาศ ผูปวยท่ีสัมผัสกาซพิษ การใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล และอุปกรณสําหรับการใหความชวยเหลือ 
 3.3 หนวยงานควรสํารองชุดปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอและเหมาะสม สําหรับ
ผูปฏิบัติงานในสถานท่ีอับอากาศ และผูท่ีใหการชวยเหลือ สามารถใชงานไดอยางรวดเร็วหากเกิดเหตุ 

ปญหาและขอจํากัดในการสอบสวนโรค 
1. การขาดเครื่องมือวัดระดับกาซพิษ ทําใหตองประสานขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 

ซ่ึงสามารถไปตรวจวัดไดในวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 หลังเกิดเหตุการณประมาณ 25 ชั่วโมง ทําใหผลการ
ตรวจสภาพแวดลอมอาจเปลี่ยนแปลงไปแตกตางจากขณะเกิดเหตุจริง 

2.  เครื่องมือท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนไมสามารถนําไปวัดระดับกาซในจุดเกิดเหตุ 
ไดเนื่องจากไมมีอุปกรณในการตอทอลงไปดูดอากาศดานลางบอ และเจาหนาท่ีไมมีอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลท่ีจะลงไปวัดกาซท่ีกนบอบริเวณท่ีเกิดเหตุได ทําทําใหผลการตรวจสภาพแวดลอมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปแตกตางจากขณะเกิดเหตุจริง 

 


