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A Fit test on a P100 respirator

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 23 CFR 1910.134 Respiratory Protection

ข้อบังคับบทนี้ใช้กับอุตสาหกรรมทั่วไป
[General Industry (part 1910)] อูต่ อ่ เรือ [Shipyards
(part 1915)] ท่าเรือทางทะเล [Marine Terminals
(part 1917)] งานชายฝัง่ [Longshoring (part
1918)] และงานก่อสร้าง [Construction (part
1926)]
1910.134(a) การปฏิบตั ทิ ย่ี อมรับได้
(Permissible practice)
1910.134(a)(1) ในการควบคุมเชือ้ โรค
จากการทำงานทีเ่ กิดจากอากาศหายใจปนเปือ้ น
ฝุน่ หมอก ควันโลหะ ละออง แก๊ส ควัน ฝอย
ละเอียดหรือไอระเหยทีเ่ ป็นอันตราย เป้าหมาย
หลักเป็นการป้องกันการปนเปือ้ นในบรรยากาศซึง่
แนวทางปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถทำได้คอื การควบคุม
ทางวิศวกรรม อาทิเช่น การปิดหรือจำกัดพืน้ ที่
ปฏิบตั งิ าน การระบายอากาศทัว่ ไปและเฉพาะ
จุดทำงาน และใช้วสั ดุทดแทนทีม่ คี วามเป็นพิษ
น้อยกว่า แต่เมือ่ มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
ไม่สามารถทำได้ หรือในขณะมีการติดตัง้ ระบบ

ให้นำเครื่องหายใจที่เหมาะสมมาใช้งานตามที่
อ้างถึงในบทนี้
1910.134(a)(2) เครือ่ งหายใจจะต้อง
แจกจ่ายให้กบั ลูกจ้างเมือ่ เห็นว่าอุปกรณ์ดงั กล่าว
มีความจำเป็นในการป้องกันสุขภาพของพวกเขา
นายจ้างจะต้องแจกจ่ายเครือ่ งหายใจทีใ่ ช้งานได้
และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทต่ี ง้ั ไว้ นายจ้าง
จะต้องรับผิดชอบในจัดตัง้ และทนุบำรุงโครงการ
ป้องกันระบบหายใจซึง่ รวมถึงข้อบังคับระบุไว้ใน
ย่อหน้า (C) ในบทนี้ โดยโครงการต้องครอบคลุม
ถึงความต้องการของลูกจ้างแต่ละรายในการใช้
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจด้วย
1910.134(b) คำจำกัดความ (Definitions)
คำจำกัดความต่อไปนีเ้ ป็นศัพท์สำคัญใช้
ในมาตรฐานการป้องกันระบบหายใจในบทนี้
“เครือ่ งหายใจกรองอากาศให้บริสทุ ธิ”์
(Air-purifying respirator) หมายถึง เครือ่ งหายใจ
ทีม่ ไี ส้กรอง ช่องหรือตลับทำให้อากาศ บริสทุ ธิ์
โดยการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศเฉพาะชนิด

ออกไปโดยผ่านอากาศทีอ่ ยูโ่ ดยรอบผ่านเข้าไป
ในชิ้นส่วนที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์
“ค่าตัวแปรการป้องกันที่กำหนดไว้”
[Assigned protection factor (APF)] หมายถึง
ระดับการป้องกันระบบหายใจในสถานทีท่ ำงาน
ซึง่ ลูกจ้างจะได้รบั เครือ่ งหายใจหรือชัน้ ของเครือ่ ง
หายใจไว้สวมใส่เพือ่ ใช้ปอ้ งกันระบบหายใจอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเนือ่ งตามทีก่ ำหนดในบทนี้
“เครื่องหายใจส่งอากาศบรรยากาศ”
(Atmosphere-supplying respirator) หมายถึง
เครื่องหายใจที่ส่งอากาศหายใจซึ่งเป็นอากาศ
ระดับบรรยากาศทั่วไปแก่ผู้ใช้จากแหล่งอิสระ
และรวมถึงเครือ่ งหายใจส่งอากาศ [Suppliedair respirators (SARs)] และเครือ่ งหายใจบรรจุ
อากาศด้วยตัวเอง [Self-contained breathing
apparatus (SCBA) units]
“ตลับหรือช่องบรรจุ” (Canister or
cartridge) หมายถึง ทีบ่ รรจุไส้กรอง สารดูดซับ
หรือตัวเร่งปฏิกริ ยิ า หรือส่วนผสมของสิง่ เหล่านี้
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NIOSH Approved Air-purifying Respirator

Use Against Poisonous Gases or for
Escape Only from Hydrogen Sulfide

ซึง่ ใช้ขจัดสิง่ ปนเปือ้ นเฉพาะชนิดจากอากาศซึง่
ผ่านเข้าไปในที่บรรจุ
“เครื่องหายใจส่งอากาศตามการหายใจ”
(Demand respirator) หมายถึง เครือ่ งหายใจส่ง
อากาศบรรยากาศที่จะยอมให้อากาศเข้าไปใน
ทีค่ รอบหน้าหรือหน้ากาก เฉพาะเมือ่ ความดัน
ภายในหน้ากากเป็นลบ (ความดันต่ำกว่าความ
ดันภายนอก) ขณะหายใจเข้าเท่านัน้
“สถานการณ์ฉุกเฉิน” (Emergency
situation) หมายถึง สถานการณ์ตามตัวอย่าง
(แต่ไม่จำกัดจะต้องเป็นตามนี)้ อุปกรณ์ขดั ข้อง
ถังบรรจุเสียหาย หรืออุปกรณ์ควบคุมบกพร่อง
ซึง่ ทำให้หรืออาจจะทำให้สารปนเปือ้ นในอากาศ
แพร่กระจายออกมาจนควบคุมไม่ได้
“ลูกจ้างผูส้ มั ผัส” (Employee exposure)
หมายถึง ลูกจ้างผู้สัมผัสสิ่งปนเปื้อนในอากาศ
ซึ่งจะเกิดขึ้นกับลูกจ้างที่ไม่ได้ใช้เครื่องป้องกัน
ระบบหายใจ
“ตัวระบุการหมดอายุการใช้งาน” [Endof-service-life indicator (ESLI)] หมายถึง ระบบ
เตือนผูใ้ ช้เครือ่ งหายใจถึงการใกล้หมดคุณภาพ
การป้องกัน ตัวอย่างเช่น สารดูดซับใกล้จะอิม่ ตัว
หรือไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป
“เครือ่ งหายใจสำหรับการหนีเท่านัน้ ”
(Escape-only respirator) หมายถึง เครื่อง
หายใจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหนีออก
จากเหตุฉกุ เฉินเท่านัน้
“ไส้กรองหรือตัวกรองอากาศให้บริสทุ ธิ”์
(Filter or air purifying element) หมายถึง ชิน้ ส่วน
ใช้ในเครือ่ งหายใจสำหรับขจัดสารแขวนลอยใน
อากาศทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวออกจาก
อากาศที่จะใช้หายใจ

Half mask/Dust mask, APF=10
Needs to be fit tested

Half mask (Elastomeric), APF=10
Needs to be fit tested

“หน้ากากกรองฝุน่ ” [Filtering facepiece
(dust mask)] หมายถึง เครื่องหายใจป้องกัน
อนุภาคชนิดความดันต่ำกว่าความดันภายนอก
ทีม่ ไี ส้กรองเป็นส่วนประกอบสำคัญของหน้ากาก
หรือทั้งตัวหน้ากากใช้เป็นเป็นไส้กรอง
“ตัวแปรความกระชับ” (Fit factor)
หมายถึง ระดับความกระชับโดยประมาณของ
เครือ่ งหายใจเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึง่
และอัตราส่วนโดยประมาณของปริมาณสารใน
อากาศรอบตัวกับปริมาณสารในอากาศภายใน
หน้ากากขณะสวมใส่
“การทดสอบความกระชับ” (Fit test)
หมายถึง เกณฑ์การวัดความกระชับของเครือ่ ง
หายใจสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึง่ ทัง้ เชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ [ดูเพิม่ เติมในหัวข้อการทดสอบ
ความกระชับเชิงคุณภาพ (Qualitative fit test
QLFT) และการทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ
(Quantitative fit test QNFT)]
“หมวกแข็ง” (Helmet) หมายถึง ส่วน
คลุมท่อทางเข้าของเครื่องหายใจที่แข็งแรงซึ่ง
ให้การปกป้องศรีษะจากการกระแทกหรือการ
เจาะทะลุได้ดว้ ย
“ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง” [High
efficiency particulate air (HEPA) filter] หมายถึง

Full facepiece (Elastomeric), APF=50
Needs to be fit tested

ไส้กรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพขัน้ ต่ำ 99.97% ในการ
ขจัดอนุภาคขนาดและรูปร่างเดียว (monodisperse
particles) ทีม่ เี ส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 ไมโครเมตร
ไส้กรองอนุภาคตามมาตรฐาน NIOSH 42 CFR
84 ทีม่ คี า่ เทียบเท่าคือ N100, R100 และ P100
“ทีค่ ลุมศีรษะ” (Hood) หมายถึง ส่วน
คลุมท่อทางเข้าเครือ่ งหายใจทีค่ ลุมศีรษะและคอ
ไว้ทง้ั หมด และอาจขยายไปถึงไหล่และลำตัว
“อันตรายต่อชีวติ และสุขภาพอย่างฉับ
พลัน” [Immediately dangerous to life or health
(IDLH)] หมายถึง บรรยากาศทีม่ ภี ยั คุกคามต่อ
ชีวติ อย่างฉับพลันซึง่ อาจมีผลกระทบทางลบต่อ
สุขภาพที่ไม่อาจกลับคืนเป็นปกติได้ หรืออาจ
ทำให้ความสามารถของบุคคลในการหนีออกจาก
บรรยากาศที่เป็นอันตรายเสียไป
“การดับไฟโครงสร้างภายในอาคาร”
(Interior structural firefighting) หมายถึง การ
ปฏิบตั ภิ ารกิจในการดับเพลิง กูภ้ ยั หรือทัง้ สอง
อย่าง ภายในอาคารหรือโครงสร้างปิดซึ่งเกิด
สถานการณ์อคั คีภยั ทีผ่ า่ นขัน้ เริม่ ต้นมาแล้ว (ดู
29 CFR 1910.155)
“หน้ากากคลายกระชับ” (Loose-fitting
facepiece) หมายถึง ส่วนคลุมท่อทางเข้าเครือ่ ง
หายใจออกแบบในลักษณะครอบใบหน้าบางส่วน
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Readi Mask for escape a fire/smoke situation

Loose-Fitting Powered Air- Purifying
Respirator (PAPR), APF= 25

Hood PoweredAir-Purifying Respirator
(PAPR), APF= 25

“ค่าส่วนผสมสูงสุดเมื่อใช้อุปกรณ์”
[Maximum use concentration (MUC)] หมายถึง
ส่วนผสมสารอันตรายในบรรยากาศสูงสุดทีค่ าด
ว่าลูกจ้างจะได้รบั การปกป้องขณะสวมใส่เครือ่ ง
หายใจ พิจารณาจากค่าการป้องกันที่กำหนด
(APF) ของเครือ่ งหายใจหรือชัน้ ของเครือ่ งหายใจ
และขีดจำกัดการสัมผัสสารอันตราย
ค่า MUC สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์
ได้ โดยนำค่า APF ไปคูณกับค่าจำกัดการสัมผัส
สารอันตราย (OSHA permissible exposure
limit) หรือค่าจำกัดการสัมผสระยะสัน้ (shortterm exposure limit) หรือค่าจำกัดเพดานสูงสุด
(ceiling limit) ในกรณีสารนั้นไม่มีค่า OSHA
permissible exposure limit นายจ้างจะต้อง
ประเมินค่า MUC จากข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
และข้อสรุปของผูเ้ ชีย่ วชาญ
“เครื่องหายใจความดันลบ” (กระชับ
แน่น) [Negative pressure respirator (tight fitting)]
หมายถึง เครื่องหายใจซึ่งมีความดันภายใน
หน้ากากขณะหายใจเข้าเป็นลบ (น้อยกว่า)
เมือ่ เทียบกับความดันอากาศข้างนอกหน้ากาก
“บรรยากาศที่ออกซิเจนไม่เพียงพอ”
(Oxygen deficient atmosphere) หมายถึง
บรรยากาศทีม่ ปี ริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 19.5%
โดยปริมาตร
“แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ
ที่ได้รับใบอนุญาต” [Physician or other licensed
health care professional (PLHCP)] หมายถึง

Full Facepiece Abrasive Blasting
Continuous Flow, APF=1,000 (Fit Test)
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บุคคลซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ปฏิบตั กิ ารตามกรอบ
กฎหมาย (เช่น ได้ใบอนุญาต การขึน้ ทะเบียน
หรือได้รบั ใบประกาศนียบัตร) โดยเขาหรือเธอ
สามารถจะจัดหรือมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบ
ในการให้บริการดูแลสุขภาพตามที่กำหนดใน
ย่อหน้า (e) ของบทนี้ บางส่วนหรือทัง้ หมด
“เครือ่ งหายใจความดันบวก” (Positive
pressure respirator) หมายถึง เครือ่ งหายใจซึง่
ความดันภายในทีค่ ลุมท่อทางเข้าเครือ่ งหายใจ
มากกว่าความดันอากาศข้างนอกเครือ่ งหายใจ
“เครือ่ งหายใจกรองอากาศให้บริสทุ ธิ์
แบบใช้พลังงาน” [Powered air-purifying respirator
(PAPR)] หมายถึง เครื่องหายใจกรองอากาศ
ให้บริสทุ ธิท์ ใ่ี ช้พดั ลมดูดอากาศภายนอกเข้ามา

ในส่วนทีท่ ำให้อากาศบริสทุ ธิซ์ ง่ึ อยูภ่ ายในส่วน
คลุมเครือ่ งหายใจ
“เครือ่ งหายใจใช้ความดัน” (Pressure
demand respirator) หมายถึง เครือ่ งหายใจส่ง
อากาศบรรยากาศ (Atmosphere-supplying
respirator) ทีย่ อมให้อากาศสำหรับหายใจไหล
เข้าไปในหน้ากากเมือ่ ความดัน (บวก) ภายใน
หน้ากากลดลงจากการหายใจเข้า
“การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ”
[Qualitative fit test (QLFT)] หมายถึง ผลการ
ทดสอบความกระชับเพื่อหาความพอดีในการ
สวมใส่เครือ่ งหายใจจะขึน้ อยูก่ บั การตอบสนอง
ต่อตัวเครือ่ งทดสอบของแต่ละบุคคล
“การทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ”
[Quantitative fit test (QNFT)] หมายถึง
การทดสอบความกระชับเพื่อหาความพอดีใน
การสวมใส่เครือ่ งหายใจโดยการวัดปริมาณการ
รั่วไหลเข้าไปในเครื่องหายใจ
“ส่วนคลุมท่อทางเข้าเครื่องหายใจ”
(Respiratory inlet covering) หมายถึง ส่วนของ
เครือ่ งหายใจทีกน้ั อยูร่ ะหว่างพืน้ ทีส่ ำหรับหายใจ
ของผู้ใช้กับอุปกรณ์กรองอากาศหรือแหล่งเก็บ
อากาศหายใจ หรือทัง้ คู่ โดยอาจเป็นหน้ากาก
ครอบใบหน้า หมวกแข็ง ทีค่ ลุมศีรษะ ชุดคลุม
หรือเครือ่ งหายใจขนิดครอบปากพร้อมทีห่ นีบจมูก
(Mouthpiece respirator with nose clamp)
“เครื่องหายใจบรรจุอากาศในตัว” [Selfcontained breathing apparatus (SCBA)] หมายถึง
เครื่องหายใจส่งอากาศบรรยากาศ (อากาศ
หายใจปกติ) จากถังบรรจุทต่ี ดิ อยูก่ บั ตัวผูใ้ ช้
“อายุการใช้งาน” (Service life) หมายถึง
ช่วงเวลาทีเ่ ครือ่ งหายใจ ไส้กรองหรือตัวดูดซับ
3

Half mask
(Elastomeric)

Full Facepiece SCBA
Pressure demand mode is APF=10,000
Needs to be fit tested

Full Facepiece SAR with an auxiliary Escape
Bottle, APF=1,000 & APF=10,000 (if used in
“escape” mode), Needs to be fit tested

หรืออุปกรณ์หายใจอืน่ ๆ สามารถให้การปกป้อง
ที่เพียงพอสำหรับผู้สวมใส่
“เครือ่ งหายใจป้อนอากาศหรือเครือ่ ง
หายใจท่อส่งอากาศ” [Supplied-air respirator
(SAR) or airline respirator] หมายถึง เครือ่ งหายใจ
ส่งอากาศบรรยากาศ (อากาศหายใจปกติ) จาก
แหล่งทีไ่ ม่ได้อยูต่ ดิ ตัวผูใ้ ช้
“บทนี”้ (This section) หมายถึง มาตรฐาน
การป้องกันระบบหายใจ
“หน้ากากกระชับแน่น” (Tight-fitting
facepiece) หมายถึง ส่วนคลุมท่อทางเข้าเครือ่ ง
หายใจผนึกกับใบหน้าอย่างสมบูรณ์
“ตรวจสอบการผนึกของผู้ใช้” (User
seal check) หมายถึง การกระทำของผูใ้ ช้เครือ่ ง
หายใจเพือ่ พิจารณาว่าเครือ่ งหายใจสวมติดกับ
ใบหน้าถูกต้องแล้วหรือไม่
1910.134(c) โครงการป้องกันระบบ
หายใจ (Respiratory protection program)
ให้นายจ้างริเริม่ และดำเนินงานโครงการ
ป้องกันระบบหายใจที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรให้สำเร็จ พร้อมกับกำหนดหลักการและ
ขัน้ ตอนการใช้เครือ่ งหายใจในพืน้ ทีท่ ำงานจำเพาะ
โดยจะต้องมีผบู้ ริหารโครงการทีผ่ า่ นการฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีโครงการ
ใช้เครือ่ งหายใจโดยสมัครใจเพือ่ ป้องกันแนวโน้ม
การเกิดอันตรายในบางพืน้ ที่
1910.134(c)(1) ในสถานทีท่ ำงานใดๆ
ซึง่ เครือ่ งหายใจมีความจำเป็นในการใช้ปอ้ งกัน
สุขภาพของลูกจ้าง หรือเมือ่ ใดก็ตามทีล่ กู จ้างต้อง
สวมใส่เครือ่ งหายใจ นายจ้างจะต้องจัดตัง้ และ
ดำเนินงานโครงการป้องกันระบบหายใจทีเ่ ขียน
ขึน้ เป็นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมกับกระบวนการ
เฉพาะสำหรับทีท่ ำงาน โครงการต้องปรับปรุงให้
ทันสมัยตามความจำเป็นจากเงือ่ นไขในสถานที่
ทำงานเปลีย่ นแปลงไปซึง่ จะมีผลกระทบถึงการ

Powered air-purifying respirator (PAPR)

ใช้เครือ่ งหายใจ หากทำได้ ให้นายจ้างต้องผนวก
โครงการตามข้อกำหนดต่อไปนีเ้ ข้าไปในโครงการ
ป้องกันระบบหายใจเข้าไปด้วย
1910.134(c)(1)(i) ขัน้ ตอนการเลือก
เครื่องหายใจสำหรับใช้ในสถานที่ทำงาน
1910.134(c)(1)(ii) การตรวจสุขภาพ
ลูกจ้างทีถ่ กู กำหนดให้ใช้เครือ่ งหายใจ
1910.134(c)(1)(iii) ขัน้ ตอนการตรวจ
สอบความกระชับสำหรับหน้ากากกระชับแน่น
(Tight-fitting facepiece)
1910.134(c)(1)(iv) ขัน้ ตอนการใช้งาน
เครื่องหายใจที่ถูกต้องในงานประจำวันและใน
สถานการณ์ฉกุ เฉินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
1910.134(c)(1)(v) ขั ้ น ตอนและ
กำหนดการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ จัดเก็บ
ตรวจสอบ ซ่อมแซม ทำล้ายทิง้ และบำรุงรักษา
อืน่ ๆ สำหรับเครือ่ งหายใจ
1910.134(c)(1)(vi) ขัน้ ตอนการจัดการ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีอากาศสำหรับเครื่องหายใจที่

มีคุณภาพ มีปริมาณและอัตราไหลที่เพียงพอ
สำหรับการใช้งาน
1910.134(c)(1)(vii) ฝึกให้ลกู จ้างใช้
เครือ่ งหายใจในเหตุอนั ตรายต่างๆ ซึง่ พวกเขา
อาจจะสัมผัสจากงานประจำวันหรือในขณะเกิด
สถานการณ์ฉกุ เฉิน
1910.134(c)(1)(viii) ฝึกให้ลกู จ้างใช้
เครือ่ งหายใจทีถ่ กู ต้องรวมถึงการสวม/การถอด
ข้อจำกัดในการใช้งาน และการซ่อมบำรุง และ
1910.134(c)(1)(ix) ขัน้ ตอนประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการตามเวลากำหนด
1910.134(c)(2) ในสถานทีซ่ ง่ึ ไม่ตอ้ ง
ใช้เครือ่ งหายใจ
1910.134(c)(2)(i) นายจ้างอาจจัดหา
เครือ่ งหายใจแก่ลกู จ้างทีร่ อ้ งขอหรืออนุญาตให้
ใช้เครือ่ งหายใจของตัวเอง หากนายจ้างเห็นว่า
เครือ่ งหายใจเหล่านัน้ ไม่สร้างอันตรายขึน้ มาเอง
กรณีนายจ้างพิจารณาการใช้เครื่องหายใจเป็น
เรื่องยอมรับได้ นายจ้างจะต้องให้ข้อมูลที่อยู่
ในภาคผนวก D (Appendix D) [ข้อมูลสำหรับ
ลูกจ้างทีใ่ ช้เครือ่ ง หายใจในกรณีไม่ตอ้ งใช้ตาม
มาตรฐาน (Information for Employees Using
Respirators When Not Required Under the
Standard)] แก่ผใู้ ช้เครือ่ งหายใจนัน้ และ
1910.134(c)(2)(ii) นอกจากนั้น
นายจ้างต้องจัดตั้งและดำเนินการโครงการใช้
เครือ่ งหายใจโดยสมัครใจของลูกจ้างตามทีเ่ ขียน
ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าลูกจ้าง
เหล่านัน้ มีสมรรถนะทางกายเพียงพอและเครือ่ ง
หายใจได้รับการทำความสะอาด จัดเก็บ และบำรุง
รักษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพต่อ
ผูใ้ ช้ ข้อยกเว้น : นายจ้างไม่ตอ้ งมีสว่ นร่วมใน
โครงการป้องกันระบบหายใจโดยสมัครใจของ
ลูกจ้างทีม่ กี ารใช้เครือ่ งหายใจเพียงแค่หน้ากาก
กรองฝุน่ (dust mask) เท่านัน้
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1910.134(c)(3) นายจ้างต้องแต่งตัง้
ผู้บริหารโครงการซึ่งผ่านการฝึกอบรมหรือมี
ประสบการณ์เหมาะสมกับสถานะของโครงการ
ทีจ่ ะต้องดำเนินงาน ควบคุมดูแล และประเมิน
ผลความสัมฤทธิ์ผล
1910.134(c)(4) นายจ้างจะต้องจัดหา
เครือ่ งหายใจ การฝึกอบรม และบริการทางการ
แพทย์แก่ลกู จ้าง โดยไม่คดิ มูลค่า
1910.134(d) การเลือกเครือ่ งหายใจ
(Selection of respirators)
นายจ้างจะต้องประเมินอันตรายต่อระบบ
หายใจในสถานที่ทำงาน ระบุพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
และปัจจัยของผูใ้ ช้ และพืน้ ฐานการเลือกเครือ่ ง
หายใจจากตัวแปรเหล่านี้ นอกจากนี้ นายจ้าง
ยังต้องพิจารณาประเด็นการใช้เครือ่ งหายใจใน
บรรยากาศมีอนั ตรายต่อชีวติ และสุขภาพอย่าง
ฉับพลัน (IDLH) และข้อจำกัดในการเลือกและ
ใช้เครื่องหายใจกรองอากาศให้บริสุทธิ์ (Airpurifying respirator)
1910.134(d)(1) ข้อกำหนดทั่วไป
(General requirements)
1910.134(d)(1)(i) นายจ้างต้องเลือก
และแจกจ่ายเครือ่ งหายใจทีเ่ หมาะสมพิจารณา
จากข้อมูลเกีย่ วกับอันตรายต่อระบบหายใจของ
ลูกจ้างผูส้ มั ผัส สถานทีท่ ำงาน และปัจจัยของผูใ้ ช้
ซึง่ ได้รบั ผลจากประสิทธิภาพและความน่าเชือ่ ถือ
ของเครือ่ งหายใจ
1910.134(d)(1)(ii) นายจ้างจะต้อง
เลือกเครือ่ งหายใจทีไ่ ด้รบั การรับรองจากสถาบัน
ความปลอดภัยและสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ
(NIOSH-certified respirator) และต้องใช้งาน
เครือ่ งหายใจนัน้ ตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั การรับรอง

1910.134(d)(1)(iii) นายจ้างต้องระบุ
และประเมินอันตรายต่อระบบหายใจในสถานที่
ทำงานซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการคาดคะเน
ปริมาณอันตรายต่อระบบหายใจทีล่ กู จ้างสัมผัส
และการระบุสถานะและลักษณะกายภาพของสาร
ปนเปือ้ น ในบริเวณทีน่ ายจ้างไม่สามารถคาดการณ์
ปริมาณอันตรายที่ลูกจ้างจะสัมผัสได้ ให้พิจารณา
เป็นบรรยากาศอันตรายต่อชีวติ และสุขภาพอย่าง
ฉับพลัน (IDLH)
1910.134(d)(1)(iv) นายจ้างต้องเลือก
เครือ่ งหายใจทีม่ รี นุ่ และขนาดเหมาะสม เป็นที่
ยอมรับ และกระชับกับผู้ใช้
1910.134(d)(2) เครือ่ งหายใจสำหรับ
บรรยากาศทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ และสุขภาพอย่าง
ฉับพลัน (Respirators for IDLH atmospheres)
1910.134(d)(2)(i) นายจ้างต้องจัดหา
เครือ่ งหายใจต่อไปนีใ้ ห้ลกู จ้างใช้ในบรรยากาศ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อชีวติ และสุขภาพ
1910.134(d)(2)(i)(A) เครือ่ งหายใจ
หน้ากากเต็มหน้าบรรจุอากาศในตัว (A full face
-piece pressure demand SCBA) ได้รบั การ
รับรองจาก NIOSH มีอายุ (ช่วงเวลา) การใช้งาน
ขัน้ ต่ำ 30 นาที หรือ
1910.134(d)(2)(i)(B) แบบผสม
เครื่องหายใจส่งอากาศ (SAR) กับถังบรรจุ
อากาศในตัวเพือ่ ส่งอากาศ
1910.134(d)(2)(ii) เครือ่ งหายใจจัด
หาไว้เพื่อใช้เฉพาะการหนีออกจากบรรยากาศ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่างฉับพลัน
(IDLH) จะต้องได้รบั การรับรองจาก NIOSH ว่า
เป็นเครือ่ งหายใจสำหรับหนีออกจากบรรยากาศ
ทีต่ วั เองถูกนำเข้าไปใช้งานก่อนหน้านัน้

1910.134(d)(2)(iii) ในบรรยากาศที่
ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ จะต้องพิจารณา
ให้เป็นบรรยากาศอันตรายต่อชีวติ และสุขภาพ
อย่างฉับพลัน (IDLH) ข้อยกเว้น : หากนายจ้าง
แสดงให้เห็นได้วา่ ภายใต้เงือ่ นไขทีซ่ อ่ นอยู่ ส่วน
ผสมของออกซิเจนสามารถทำให้คงอยูใ่ นย่านที่
ระบุไว้ในตาราง II (Table II) ของบทนี้ (ปริมาณ
ออกซิเจนตามระดับสูง) ซึ่งสามารถใช้เครื่อง
หายใจส่งอากาศบรรยากาศ (Atmospheresupplying respirator) เช่น SAR หรือ SCBA ได้
1910.134(d)(3) เครือ่ งหายใจสำหรับ
บรรยากาศที่ไม่ใช่ IDLH (Respirators for
atmospheres that are not IDLH)
1910.134(d)(3)(i) นายจ้างต้องจัดหา
เครือ่ งหายใจทีใ่ ห้การป้องกันสุขภาพทีเ่ พียงพอ
สำหรับลูกจ้าง และจะต้องแน่ใจว่าเครือ่ งหายใจ
เหล่านีม้ คี ณ
ุ สมบัตติ งี ตามข้อบังคับของ OSHA
ภายใต้เงือ่ นไขการทำงานทัง้ งานประจำวันทัว่ ไป
และในเหตุฉกุ เฉินทีค่ าดการณ์ลว่ งหน้าไม่ได้
1910.134(d)(3)(i)(A) ค่าตัวแปรการ
ป้องกันทีก่ ำหนด [Assigned protection factor
(APF)] นายจ้างต้องใช้คา่ APF ทีร่ ะบุในตาราง I
ในการเลือกเครื่องหายใจที่มีระดับการป้องกัน
ตรงตามหรือมากกว่าความต้องการของลูกจ้าง
ในกรณีใช้เครื่องหายใจแบบผสม [เช่น เครื่อง
หายใจท่อส่งอากาศ (Airline respirator) กับ
ไส้กรองอากาศ (Air-purifying filter)] นายจ้าง
ต้องแน่ใจว่าค่า APF ของอุปกรณ์เหมาะสมกับ
ลักษณะการทำงานที่นำเครื่องหายใจเข้าไปใช้
5

Airline Respirator

ตาราง I แสดงค่าตัวแปรการป้องกันที่กำหนดของเครื่องหายใจชนิดต่างๆ5
(Table I Assigned Protection Factors5)
1 2

Type of respirator ,

Quarter
mask

Half
mask

Full
facepiece

Helmet
/hood

Loosefitting
facepiece

-

-

25/1,000

25

25/1,000
-

25
-

50
10,000

-

1. Air-Purifying Respirator

5

3

10

50

2. Powered Air-Purifying
Respirator (PAPR)

-
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3. Supplied-Air Respirator (SAR)
or Airline Respirator
• Demand mode
• Continuous flow mode
• Pressure-demand or other
positive-pressure mode
4. Self-Contained Breathing
Apparatus (SCBA)
• Demand mode
• Pressure-demand or other
positive-pressure mode (e.g.,
open/closed circuit)

หมายเหตุ
1
นายจ้างอาจเลือกเครือ่ งหายใจซึง่ ระบุให้
ใช้ในสถานที่ทำงานที่มีส่วนผสมของสารอันตราย
สูงกว่าเพือ่ นำมาใช้ในทีม่ สี ว่ นผสมของสารเดียวกัน
ต่ำกว่าได้ หรือในกรณีเครือ่ งหายใจทีก่ ำหนดให้
ใช้ไม่ระบุอัตราส่วนผสมของสารอันตราย
2
ค่าตัวแปรการป้องกันที่กำหนด [Assigned
protection factor (APF)] ตามตาราง I จะสัมฤทธิ์
ผลต่อเมือ่ นายจ้างได้ดำเนินการโครงการเครือ่ ง
หายใจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนือ่ งตามข้อ
กำหนดในมาตรฐานนี้ (29 CFR 1910.134)
รวมถึงข้อกำหนดการฝึกอบรม การทดสอบ
ความกระชับ การซ่อมบำรุง และการใช้งาน
3
กลุ่มค่า APF นี้ รวมถึงหน้ากากติดไส้กรอง
(Filtering facepieces) และหน้ากากครึง่ หน้า
ที่มีครอบหน้าทำมาจากวัสดุโพลีเมอร์ยืดหยุ่น
(Elastomeric facepieces)
4
นายจ้างต้องได้รบั เอกสารหลักฐานจาก
ผูผ้ ลิตทีแ่ สดงให้เห็นว่าเครือ่ งหายใจเหล่านีผ้ า่ น
การทดสอบ ประสิทธิภาพในระดับการป้องกัน
1,000 หรือสูงกว่า เพือ่ ให้ได้รบั การรับรองว่ามี
ค่า APF 1,000 ซึง่ ค่าป้องกันระดับนีอ้ ยูใ่ นระดับ
ดีทส่ี ดุ ตามข้อกำหนดตัวแปรการป้องกันในการ
ทำงานจริง (WPF) หรือตัวแปรการป้องกันในห้อง
ทดลอง (SWPF) ในมาตรฐานนีห้ รือเทียบเท่า
เนือ่ งจากไม่ได้เข้าทดสอบประสิทธิภาพดังกล่าว
เครื่องหายใจกรองอากาศใช้พลังงาน (PAPR) และ
เครื่องหายใจป้อนอากาศ (SAR) ที่ส่งอากาศ
เข้าหน้ากากผ่านท่อเข้า ทางส่วนคลุมหมวกแข็ง
หรือทีค่ ลุมศีรษะ (Hood) จึงถือเป็นเครือ่ งหายใจ
คลายความกระชับ (Loose-fitting facepiece
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respirators) มีคา่ APF 25
5
ค่า APF เหลานี้ ห้ามนำไปใช้กบั เครือ่ ง
หายใจสำหรับหนีจากอันตรายอย่างเดียวเท่านัน้
สำหรับเครื่องหายใจสำหรับหนีและใช้ป้องกัน
สารอันตรายเฉพาะชนิดได้ดว้ ยตามข้อกำหนด
29 CFR 1910 subpart Z นายจ้างจะต้องอ้างอิง
มาตรฐานดังกล่าวในขั้นตอนการใช้งาน ส่วน
เครือ่ งหายใจสำหรับใช้งานในบรรยากาศ IDLH
อื่นๆ มีกำหนดไว้แล้วในข้อบังคับ 29 CFR
1910.134 (d)(2)(ii).
1910.134(d)(3)(i)(B) ค่าส่วนผสมสูง
สุดเมือ่ ใช้อปุ กรณ์ [Maximum use concentration
(MUC)]
1910.134(d)(3)(i)(B)(1) นายจ้าง
ต้องเลือกเครื่องหายใจซึ่งรักษาค่าการสัมผัส
สารอันตราย (วัดด้านนอกเครือ่ งหายใจ) ไว้ทค่ี า่
MUC หรือต่ำกว่า แก่ลกู จ้าง
1910.134(d)(3)(i)(B)(2) นายจ้างต้อง
ไม่นำค่า MUC ไปใช้กบั เงือ่ นไขหรือบรรยากาศ
ทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวติ อย่างฉับพลัน
(IDLH) ทัง้ นี้ นายจ้างต้องเลือกเครือ่ งหายใจที่
ระบุให้ใช้ในบรรยากาศ IDLH ตามทีก่ ำหนดไว้
ในย่อหน้า (d)(2) ในมาตรฐานนี้
1910.134(d)(3)(i)(B)(3) ในกรณีคา่
MUC ทีค่ ำนวณได้เกินไปถึงระดับอันตรายทีเ่ ป็น
IDLH สำหรับสารอันตรายบางชนิดหรือตลับ
ไส้กรองมีประสิทธิภาพจำกัด ให้นายจ้างตัง้ ค่า
MUC ไว้สงู สุดเพืด่ ลดค่าจำกัดการสัมผัสให้ตำ่ ลง
1910.134(d)(3)(ii) เครื่องหายใจที่
เลือกจะต้องเหมาะสมกับสถานะทางเคมีและ

ลักษณะทางกายภาพของสารปนเปือ้ น
1910.134(d)(3)(iii) ในการป้องกันสาร
เคมีในสถานะแก๊สหรือไอระเหยให้นายจ้างจัดหา
1910.134(d)(3)(iii)(A) เครือ่ งหายใจ
ส่งอากาศบรรยากาศ (Atmosphere-supplying
respirator) หรือ
1910.134(d)(3)(iii)(B) เครือ่ งหายใจ
กรองอากาศ (Air-purifying respirator) ทีม่ ี
1910.134(d)(3)(iii)(B)(1) ตัวระบุ
การหมดอายุการใช้งานของไส้กรองหรือส่วนที่
ใช้ปอ้ งกันอืน่ ๆ (ESLI) ซึง่ ได้รบั การรับรองจาก
สถาบัน NIOSH ตามชนิดของสารปนเปือ้ น หรือ
1910.134(d)(3)(iii)(B)(2) ในกรณี
ไม่มตี วั ESLI ทีเ่ หมาะสมกับเงือ่ นไขในสถานที่
ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างเปลีย่ นแปลงระยะ
การใช้งานของตลับและช่องบรรจุไส้กรองบนพืน้ ฐาน
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ตาราง II (Table II) แสดงค่าออกซิเจนที่ไม่เพียงพอตามระยะความสูง
ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องหายใจชนิดส่งอากาศ

Respirator for IDLH & Escape

Altitude (ft.)

Oxygen deficient Atmospheres (% 02)
for which the employer atmosphere-may
rely on supplying respirators

Less than 3,001
3,001-4,000
4,001-5,000
5,001-6,000
6,001-7,000
1
7,001-8,000

16.0-19.5
16.4-19.5
17.1-19.5
17.8-19.5
18.5-19.5
19.3-19.5

1

เหนือ 8,000 ฟุต ไม่มขี อ้ ยกเว้น และทีค่ วามสูงเหนือ 14,000 ฟุต อากาศสำหรับ
หายใจผ่านเครือ่ งหายใจจะต้องเติมออกซิเจนลงไป (Oxygen-enriched breathing air)

Escape Only Respirator

ความเป็นจริงเพือ่ ให้แน่ใจว่าตลับและช่องบรรจุ
ไส้กรองจะถูกเปลี่ยนใหม่ก่อนจะหมดอายุการ
ใช้งาน ทัง้ นี้ นายจ้างต้องบรรยายรายละเอียด
และข้อมูลการเปลีย่ นตลับและช่องบรรจุไส้กรอง
ในเวลาทีก่ ำหนดพร้อมระบุแหล่งอ้างอิงทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ไว้ในโครงการป้องกันระบบหายใจ
1910.134(d)(3)(iv) ในการป้องกัน
อนุภาค นายจ้างต้องจัดหา :
1910.134(d)(3)(iv)(A) เครือ่ งหายใจ
ส่งอากาศบรรยากาศ (Atmosphere-supplying
respirator) หรือ
1910.134(d)(3)(iv)(B) เครือ่ งหายใจ
กรองอากาศ (Air-purifying respirator) ติดตัง้
ไส้กรองได้รบั การรับรองจาก NIOSH ภายใต้ขอ้
บังคับ 30 CFR part 11 ในฐานะไส้กรองอนุภาค
ประสิทธิภาพสูง (HEPA) หรือเครือ่ งหายใจกรอง
อากาศติดตัง้ ไส้กรองได้รบั การรับรองจาก NIOSH
ภายใต้ขอ้ บังคับ 42 CFR part 84 หรือ
1910.134(d)(3)(iv)(C) สำหรับสาร
ปนเปื้อนซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางทีเ่ ป็นค่ากลาง [(MMAD) (วัดจาก
อนุภาคขนาดใหญ่กว่าจำนวน 50% และขนาด
เล็กกว่าจำนวน 50% จากนัน้ นำมาเฉลีย่ เพือ่ หา
ค่ากลาง)] อย่างน้อย 2 ไมโครเมตร ใช้เครือ่ ง
หายใจกรองอากาศติดไส้กรองซึง่ ได้รบั การรับรอง
จากสถาบัน NIOSH

1910.134(e) การตรวจประเมินทาง
การแพทย์ (Medical evaluation)
การใช้เครื่องหายใจอาจทำให้เกิดภาระ
ทางกายภาพแก่ลกู จ้างตามชนิดของเครือ่ งหายใจ
ทีส่ วมใส่ เงือ่ นไขการทำงานและสถานทีท่ ำงาน
ทีม่ กี ารใช้เครือ่ งหายใจ รวมถึงสุขภาพของลูกจ้าง
ด้วยเหตุนี้ ย่อหน้านี้จึงระบุค่ากำหนดขั้นต่ำ
สำหรับการประเมินทางการแพทย์เพือ่ วัดความ
สามารถในการใช้เครือ่ งหายใจของลูกจ้าง
1910.134(e)(1) ข้อกำหนดทั่วไป
(General)
นายจ้างต้องจัดให้มกี ารประเมินทางการ
แพทย์เพือ่ วัดความสามารถในการใช้เครือ่ งหายใจ
ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทดสอบความกระชับหรือ
ใช้เครื่องหายใจในสถานที่ทำงานซึ่งได้กำหนด
ไว้ในโครงการป้องกันระบบหายใจ นายจ้างอาจ
หยุดประเมินทางการแพทย์สำหรับลูกจ้างเมื่อ
ลูกจ้างไม่ได้ใช้เครือ่ งหายใจ
1910.134(e)(2) ขัน้ ตอนการประเมิน
ทางการแพทย์ (Medical evaluation procedures)
1910.134(e)(2)(i) นายจ้างต้องกำหนด
ให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
ที่ได้รับใบอนุญาต (PLHCP) อื่นๆ ทำหน้าที่
ประเมินทางการแพทย์โดยใช้แบบสอบถามด้าน
สุขภาพหรือทำการตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลเดียวกับแบบสอบถาม

Draeger's emergency
escape breathing apparatus

1910.134(e)(2)(ii) การประเมินทาง
การแพทย์จะได้รบั ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ใน Sections 1 and 2, Part A of Appendix C
ในมาตรฐานนี้
1910.134(e)(3) การประเมินทางการ
แพทย์ต่อเนื่อง (Follow-up medical examination)
1910.134(e)(3)(i) นายจ้างต้องแน่ใจ
ว่าได้จดั ให้มกี ารประเมินทางการแพทย์ตอ่ เนือ่ ง
สำหรับลูกจ้างตอบแบบสอบถามบางข้อของแบบ
สอบถามข้อ 1 ถึง 8 ใน Section 2, Part A of
Appendix C เป็นผลบวก หรือผูม้ ผี ลตรวจสุขภาพ
ระบุให้เข้ารับการประเมินทางการแพทย์ตอ่ เนือ่ ง
1910.134(e)(3)(ii) การประเมินทาง
การแพทย์ต่อเนื่องต้องรวมถึงการทดสอบทาง
การแพทย์ การให้คำปรึกษา หรือการวินจิ ฉัยโรค
ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)
จะเป็นผูต้ ดั สินใจในขัน้ สุดท้าย
1910.134(e)(4) การจัดการแบบสอบถาม
และการตรวจทางการแพทย์ (Administration of
the medical questionnaire and examinations)
1910.134(e)(4)(i) การจัดการเพือ่ ให้
มีการตอบแบบสอบถามหรือการตรวจทางการ
แพทย์ตอ้ งทำในระหว่างชัว่ โมงการทำงานปกติ
ในสถานทีท่ ล่ี กู จ้างสะดวก และการจัดให้ลกู จ้าง
ตอบแบบสอบถามทางการแพทย์ต้องมั่นใจว่า
ลูกจ้างเข้าใจเนือ้ หาในคำถามเหล่านัน้ แล้ว
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1910.134(e)(4)(ii) นายจ้างจะต้องจัด
ให้ลูกจ้างมีโอกาสหารือเกี่ยวกับผลการตอบ
แบบสอบถามและการตรวจทางการแพทย์กบั ผู้
เชีย่ ว ชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)
1910.134(e)(5) ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)
1910.134(e)(5)(i) ข้อมูลต่อไปนีจ้ ะ
ต้องมอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ
(PLHCP) ก่อนทีเ่ ขา (หรือเธอ) จะลงความเห็น
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้เครื่องหายใจ
ของลูกจ้าง
1910.134(e)(5)(i)(A) ขนิดและ
น้ำหนักของเครือ่ งหายใจทีล่ กู จ้างจะใช้
1910.134(e)(5)(i)(B) ระยะเวลาและ
ความถี่ในการใช้เครื่องหายใจ (รวมถึงการใช้
เครือ่ งหายใจเพือ่ กูภ้ ยั และหนีภยั )
1910.134(e)(5)(i)(C) ผลกระทบต่อ
การทำงานทีค่ าดว่าจะได้รบั
1910.134(e)(5)(i)(D) เสื้อผ้าและ
อุปกรณ์เพิม่ การป้องกันทีจ่ ะใช้สวมใส่ และ
1910.134(e)(5)(i)(E) อุณหภูมแิ ละ
ความชืน้ สูงสุดทีอ่ าจจะต้องสัมผัส
1910.134(e)(5)(ii) ข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP) ไปก่อนหน้าซึง่
ระบุว่าลูกจ้างไม่จำเป็นต้องได้รับการประเมิน
ทางการแพทย์ ในกรณีขอ้ มูลและตัวผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพฯ ยังคงเหมือนเดิม
1910.134(e)(5)(iii) นายจ้างต้องมอบ
สำเนารายละเอียดโครงการป้องกันระบบหายใจ
และสำเนามาตรฐานนี้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)
หมายเหตุย่อหน้า (e)(5)(iii) : เมื่อนายจ้าง
เปลี่ยนตัวผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ
(PLHCP) นายจ้างต้องแน่ใจว่าผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การดูแลสุขภาพฯ คนใหม่ได้รบั ข้อมูลนี้ ไม่วา่ จะ
ด้วยวิธีที่นายจ้างจัดให้โดยตรงหรือผู้ทำหน้าที่
คนเก่าเป็นผูม้ อบ ทัง้ นี้ ข้อบังคับ OSHA ไม่มจี ดุ
ประสงค์จะให้นายจ้างจัดการประเมินทางกายภาพ
ใหม่สำหรับลูกจ้างทัง้ หมดด้วยเหตุมผี เู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพฯ คนใหม่
1910.134(e)(6) การตัดสินทางการ
แพทย์ (Medical determination)
ในการตัดสินความสามารถของลูกจ้าง
ในการใช้เครือ่ งหายใจ นายจ้างจะต้อง
1910.134(e)(6)(i) ได้รบั เอกสารลง
ความเห็นระบุความสามารถในการใช้เครื่อง
หายใจของลูกจ้างจาก PLHCP โดยเอกสารลง
ความเห็นดังกล่าวต้องระบุขอ้ มูลดังต่อไปนีเ้ ท่านัน้

1910.134(e)(6)(i)(A) ข้อจำกัดในการ
ใช้เครือ่ งหายใจอันเนือ่ งมาจากเงือ่ นไขด้านสุขภาพ
ของลูกจ้าง หรือเงือ่ นไขของสถานทีท่ ำงานทีจ่ ะ
ใช้เครือ่ งหายใจ รวมถึงข้อสรุป ลูกจ้างมีความ
สามารถจะใช้เครื่องหายใจหรือไม่
1910.134(e)(6)(i)(B) การประเมิน
ทางการแพทย์ตอ่ เนือ่ ง (ถ้าจำเป็น) และ
1910.134(e)(6)(i)(C) ข้อความ
ประกอบสำเนาเอกสารลงความเห็นของผูเ้ ชีย่ ว
ชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)
1910.134(e)(6)(ii) กรณีเครือ่ งหายใจ
เป็นชนิดแรงดันลบ (Negative pressure respirator)
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)
พบว่าเงือ่ นไขด้านสุขภาพของลูกจ้างอาจมีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อใช้เครื่องหายใจ นายจ้างต้อง
จัดหาเครือ่ งหายใจชนิดกรองอากาศโดยใช้พลังงาน
(PAPR) หากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ
(PLHCP) ลงความเห็นว่าสามารถใช้ได้ แต่เมือ่
ประเมินทางการแพทย์ตอ่ เนือ่ งแล้วพบว่าลูกจ้าง
สามารถใช้เครื่องหายใจชนิดแรงดันลบได้แล้ว
นายจ้างไม่จำเป็นต้องจัดหาเครื่องกายใจแบบ
PAPR อีกต่อไป
1910.134(e)(7) การประเมินทางการ
แพทย์เพิม่ เติม (Additional medical evaluations)
อย่างน้อย นายจ้างต้องจัดให้มกี ารประเมินทาง
การแพทย์เพิม่ เติมเพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของบทนี้ ในกรณี :
1910.134(e)(7)(i) ลูกจ้างคนใดคน
หนึง่ รายงานสัญญาณหรืออาการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความสามารถในการใช้เครื่องหายใจ

Physician Licensed Health Care Professional (PLHCP)

1910.134(e)(7)(ii) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
การดูแลสุขภาพฯ หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร
โครงการป้องกันระบบหายใจรายงานให้นายจ้าง
ทราบว่าลูกจ้างคนใดคนหนึ่งจำเป็นต้องได้รับ
การประเมินทางการแพทย์ใหม่
1910.134(e)(7)(iii) ข้อมูลจากโครงการ
ป้องกันระบบหายใจ รวมทัง้ การสังเกตุระหว่าง
การทดสอบความกระชับและการประเมินต่างๆ
ระบุความจำเป็นในการประเมินทางการแพทย์
สำหรับลูกจ้างใหม่ หรือ
1910.134(e)(7)(iv) เงือ่ นไขในสถานที่
ทำงานมีการเปลีย่ นแปลง (ตัวอย่าง การออกแรง
ทำงาน ชุดป้องกัน อุณหภูมิ ฯลฯ) ซึง่ อาจทำให้
เกิดเป็นภาระทางสรีระเพิม่ มากขึน้ แก่ตวั ลูกจ้าง
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Fit testing

1910.134(f) การทดสอบความ
กระชับ (Fit testing)
ย่อหน้านี้ กำหนดให้ลูกจ้างก่อนจะใช้
เครือ่ งหายใจซึง่ มีหน้ากากกระชับแน่นชนิดแรง
ดันลบหรือแรงดันบวก ต้องเข้ารับการทดสอบ
ความกระชับกับเครื่องหายใจที่มีการผลิต รุ่น
แบบ รูปทรง และขนาดเดียวกับเครือ่ งหายใจที่
จะใช้งาน โดยได้กำหนดชนิดของการทดสอบ
ความกระชับที่ได้รับอนุญาต ขั้นตอนทดสอบ
และการนำผลลัพธ์มาใช้งาน
1910.134(f)(1) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ลูกจ้างที่ใช้เครื่องหายใจหน้ากากกระชับแน่น
(Tight-fitting facepiece respirator) ผ่านการ
ทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ (QLFT) หรือ
เชิงปริมาณ (QNFT) ทีเ่ หมาะสมตามข้อกำหนด
ในมาตรฐานนี้

1910.134(f)(2) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ลูกจ้างที่ใช้เครื่องหายใจหน้ากากกระชับแน่น
(Tight-fitting facepiece respirator) ผ่านการทดสอบ
ความกระชับก่อนการใช้ และเมื่อใดก็ตามที่มี
การใช้หน้ากากแตกต่างออกไป (ขนาด รูป ทรง
รุน่ และแบบการผลิต) และอย่างน้อยปีละครัง้
หลังจากนัน้
1910.134(f)(3) นายจ้างต้องจัดให้มี
การทดสอบความกระชับเพิม่ เติม เมือ่ มีลกู จ้าง
รายงาน หรือนายจ้าง ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแล
สุขภาพฯ (PLHCP) หัวหน้างาน (Supervisor) หรือ
ผูบ้ ริหารโครงการฯ สังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลง
ด้านกายภาพของลูกจ้างซึง่ อาจจะมีผลต่อความ
กระชับในการใช้เครือ่ งหายใจ เงือ่ นไขดังกล่าว
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะที่กล่าวไว้นี้) แผลเป็น
ที่ใบหน้า ฟันเปลี่ยนรูป ศัลยกรรมความงาม

หรือน้ำหนักเปลีย่ นแปลงจนสังเกตุเห็นได้
1910.134(f)(4) หากหลังจากผ่านการ
ทดสอบความกระชับ QLFT หรือ QNFT ลูกจ้าง
แจ้งให้นายจ้าง ผูบ้ ริหารโครงการ หัวหน้างาน
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ ทราบว่า
ความกระชับของเครือ่ งหายใจไม่สามารถยอมรับ
ได้ ลูกจ้างต้องได้รบั โอกาสให้เป็นผูเ้ ลือกเครือ่ ง
หายใจทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม และต้องทดสอบซ้ำ
1910.134(f)(5) การทดสอบความ
กระชับต้องดำเนินการโดยใช้ขอ้ กำหนดสำหรับ
การทดสอบ QLFT หรือ QNFT ที่ OSHA ยอมรับ
ซึง่ ข้อกำหนดกังกล่าวนีบ้ รรจุไว้ในภาคผนวก A
(Appendix A) ของบทนี้
1910.134(f)(6) การทดสอบความ
กระชับเชิงคุณภาพ (QLFT) อาจใช้สำหรับทดสอบ
ความกระชับของเครือ่ งหายใจแบบกรองอากาศ
ความดันลบที่ต้องการค่าตัวแปรความกระชับ
(Fit factor) 100 หรือน้อยกว่าเท่านัน้
1910.134(f)(7) หากตัวแปรความ
กระชั บ [เมื ่ อ พิ จ ารณาจากข้ อ กำหนดการ
ทดสอบเชิงปริมาณ (QNFT) ที่ OSHA ยอมรับ]
มีคา่ เท่ากับหรือมากกว่า 1000 สำหรับหน้ากาก
แบบกระชับแน่น หรือเท่ากับหรือมากกว่า 500
สำหรับหน้ากากสวมเต็มหน้าแบบกระชับแน่น
ให้ถอื ว่าเครือ่ งหายใจนัน้ “สอบผ่าน” การทดสอบ
1910.134(f)(8) การทดสอบความ
กระชับของเครื่องหายใจส่งอากาศหายใจปกติ
(อากาศบรรยากาศ) แบบกระชับแน่น (Tightfitting SAR) และเครือ่ งหายใจกรองอากาศชนิด
ใช้พลังงานแบบกระชับแน่น (Tight-fitting PAPR)
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ทดสอบความกระชับทั้ง
เชิงปริมาณ (QNFT) และเชิงคุณภาพ (QLFT) ใน
ช่วงความดันลบไม่วา่ เครือ่ งหายใจนัน้ จะทำงาน
แบบใด (ความดันลบหรือความดันบวก) ในการ
ป้องกันระบบหายใจ
1910.134(f)(8)(i) การทดสอบความ
กระชับเชิงคุณภาพ (QLFT) ของเครือ่ งดับเพลิง
เหล่านีจ้ ะสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ ได้เปลีย่ นรูปแบบการ
ทำงานของหน้ากากของเครือ่ งหายใจไปเป็นความ
ดันลบพร้อมไส้กรองที่เหมาะสมชั่วคราว หรือ
โดยการใช้หน้ากากของเครือ่ งหายใจชนิดกรอง
อากาศความดันลบทีม่ ผี วิ หน้า (สำหรับผนึกติด
ใบหน้า) เดียวกัน ในฐานะตัวแทนหน้ากากของ
เครือ่ งหายใจกรองอากาศชนิดใช้พลังงาน
1910.134(f)(8)(ii) การทดสอบความ
กระชับเชิงปริมาณ (QLFT) ของเครื่องหายใจ
เหล่านีจ้ ะสมบูรณ์กต็ อ่ เมือ่ ได้ดดั แปลงหน้ากาก
เพือ่ ให้อากาศตัวอย่างเข้าไปในช่องหายใจสำหรับ
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ผู้ใช้ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างจมูกกับปาก ข้อกำหนดนี้
ระบุให้มกี ารติดตัง้ ตัวตรวจสอบตัวอย่างอากาศ
ถาวรบนตัวหน้ากากที่ใช้เป็นตัวแทนทดสอบ
หรือตัวปรับตืดตัง้ ชัว่ คราวเพือ่ เป็นทางผ่านของ
ตัวอย่างอากาศจากข้างในทีค่ รอบหน้า
1910.134(f)(8)(iii) การดัดแปลงใดๆ
บนหน้ากากของเครื่องหายใจสำหรับใช้ในการ
ทดสอบความกระชับทัง้ หมดต้องนำออกไปจาก
หน่วยงานและทำการกูค้ นื คุณสมบัตทิ ไ่ี ด้รบั การ
รับรองจาก NIOSH ก่อนนำกลับมาใช้งานอีกครัง้
1910.134(g) การใช้เครื่องหายใจ
(Use of respirators)
ย่อหน้านี้ นายจ้างต้องจัดทำและดำเนิน
การเพือ่ ระบุขน้ั ตอนการใช้เครือ่ งหายใจทีถ่ กู ต้อง
ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงข้อห้ามที่อาจจะส่งผล
ให้ผนึกหน้ากากเกิดการรัว่ (Seal leakage) ข้อ
แนะนำเชิงบังคับไม่ให้ลกู จ้างถอดเครือ่ งหายใจ
ขณะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นอันตราย ข้อปฏิบัติ
เพือ่ ให้แน่ใจว่าเครือ่ งหายใจยังทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาทำงาน และขัน้ ตอน
การใช้เครื่องหายใจในบรรยากาศ IDLH หรือ
ภายในโครงสร้างอาคารขณะเกิดเพลิงไหม้
1910.134(g)(1) การป้องกันผนึก
หน้ากาก (Facepiece seal protection)
1910.134(g)(1)(i) นายจ้างต้องไม่
อนุญาตให้ลกู จ้างทีม่ ลี กั ษณะต่อไปนี้ สวมหน้า
กากแบบกระชับแน่น
1910.134(g)(1)(i)(A) มีขนหรือเครา
อยูร่ ะหว่างหน้ากากกับผิวใบหน้าหรือไปขัดขวาง
การทำงานของวาล์ว หรือ

1910.134(g)(1)(i)(B) มีเงือ่ นใดๆ ที่
เป็นอุปสรรคในการผนึกหน้ากากกับใบหน้าหรือ
รบกวนการทำงานของวาล์ว
1910.134(g)(1)(ii) หากลูกจ้างสวม
แว่นสายตาหรือทีค่ รอบตาหรืออุปกรณ์ปอ้ งกัน
ส่วนบุคคลอื่นๆ นายจ้างต้องแน่ใจอุปกรณ์ที่
ลูกจ้างสวมใส่เหล่านัน้ ไม่อยูใ่ นลักษณะขัดขวาง
การผนึกของหน้ากากกับใบหน้าของผูใ้ ช้
1910.134(g)(1)(iii) สำหรับเครื่อง
หายใจแบบกระชับแน่นทั้งหมด นายจ้างต้อง
แน่ใจว่าลูกจ้างได้ตรวจสอบการผนึกกับในหน้า
ก่อนใช้งานในแต่ละครัง้ ตามขัน้ ตอนทีร่ ะบุไว้ใน
ภาคผนวก B-1 (Appendix B-1) หรือขัน้ ตอนที่
ผู้ผลิตเครื่องหายใจแนะนำไว้ซึ่งนายจ้างพิสูจน์
แล้วว่าให้ผลเทียบเท่ากับ Appendix B-1 ในบทนี้
1910.134(g)(2) ความต่อเนื่องของ
ประสิทธิภาพเครือ่ งหายใจ (Continuing respirator
effectiveness)
1910.134(g)(2)(i) ต้องมีตรวจสอบที่
เหมาะสมเกี่ยวกับเงื่อนไขสถานที่ทำงานและ
ระดับทีล่ กู จ้างสัมผัสอันตรายหรือเกิดความเครียด
หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวที่อาจ
กระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องหายใจ นายจ้าง
จะต้องประเมินความต่อเนือ่ งของประสิทธิภาพ
เครือ่ งหายใจ
1910.134(g)(2)(ii) นายจ้างต้อง
แน่ใจว่าลูกจ้างยกเลิกการใช้เครื่องหายใจใน
กรณีตอ่ ไปนี้
1910.134(g)(2)(ii)(A) ทำความ
สะอาดใบหน้าและที่ครอบหน้าเครื่องหายใจ

เพือ่ ป้องกันการระคายเคืองอันมีสาเหตุจากการ
ใช้เครือ่ งหายใจ
1910.134(g)(2)(ii)(B) เมือ่ พวกเขา
ตรวจพบไอระเหยหรือแก๊สซึมเข้ามา มีการ
เปลีย่ นแปลงแรงต้านการหายใจ หรือมีรรู ว่ั บน
หน้ากาก หรือ
1910.134(g)(2)(ii)(C) เปลีย่ นเครือ่ ง
หายใจหรือไส้กรอง ชิน้ ส่วนตลับหรือทีบ่ รรจุไส้กรอง
1910.134(g)(2)(iii) หากลูกจ้างตรวจ
พบตรวจพบไอระเหยหรือแก๊สซึมเข้ามา มีการ
เปลีย่ นแปลงแรงต้านการหายใจ หรือมีรรู ว่ั บน
หน้ากาก นายจ้างต้องเปลีย่ นใหม่หรือซ่อมแซม
เครือ่ งช่วยหายใจก่อนอนุญาตให้ลกู จ้างกลับเข้า
ไปในพื้นที่ทำงาน
1910.134(g)(3) ขัน้ ตอนการใช้งาน
ในบรรยากาศ IDLH (Procedures for IDLH
atmospheres)
สำหรับบรรยากาศ IDLH ทัง้ หมด นาย
จ้างจะต้องแน่ใจว่า :
1910.134(g)(3)(i) มีลกู จ้าง 1 คน หรือ
ถ้าจำเป็นให้มมี ากกว่า 1 คน ประจำอยูด่ า้ นนอก
พืน้ ทีซ่ ง่ึ มีบรรยากาศ IDLH
1910.134(g)(3)(ii) ต้องจัดให้มแี ละ
คงไว้ซง่ึ การติดต่อสือ่ สารทัง้ ทางภาพ เสียง หรือ
สัญญาณผ่านสายระหว่างลูกจ้างทีอ่ ยูข่ า้ งในกับ
ลูกจ้างทีอ่ ยูด่ า้ นนอกบรรยากาศ IDLH
1910.134(g)(3)(iii) ลูกจ้างทีอ่ ยูด่ า้ น
นอกบรรยากาศ IDLH ต้องได้รบั การฝึกอบรม
และมีอุปกรณ์ใช้กู้ภัยที่มีประสิทธิภาพ
1910.134(g)(3)(iv) นายจ้างหรือ
ตัวแทนต้องได้รบั แจ้งให้ทราบก่อนลูกจ้างทีอ่ ยู่
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ด้ า นนอกบรรยากาศ
IDLH
จะเข้าไปในข้างใน เพือ่ ทำการกูภ้ ยั ฉุกเฉิน
1910.134(g)(3)(v) นายจ้างหรือตัวแทน
ผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายจ้างให้จัดหาความ
ช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมสำหรับสถานการณ์ดงั กล่าว
1910.134(g)(3)(vi) ลูกจ้างทีอ่ ยูด่ า้ น
นอกบรรยากาศ IDLH จะต้องมีอปุ กรณ์จำเป็น
ต่อไปนีต้ ดิ ตัว :
1910.134(g)(3)(vi)(A) เครือ่ งหายใจ
ใช้แรงดัน หรือเครือ่ งหายใจ SCBA แรงดันบวก
อื่นๆ (หรือเครื่องหายใจใช้แรงดันหรือเครื่อง
หายใจส่งอากาศแรงดันบวกอื่นๆ กับอุปกรณ์
ประกอบ SCBA) อย่างใดอย่างหนึง่
1910.134(g)(3)(vi)(B) อุปกรณ์ชว่ ย
ชีวิตที่เหมาะสมสำหรับใช้นำตัวลูกจ้างที่เข้าไป
ในบรรยากาศอันตรายออกมา ทั้งนี้ อุปกรณ์
ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยชีวิตลูกจ้างและ
ไม่ไปเพิม่ ความเสีย่ งโดยรวมจากผลของการนำ
อุปกรณ์เข้าไปปฏิบตั งิ าน
1910.134(g)(3)(vi)(C) ใช้วธิ กี ารกูภ้ ยั
ซึ่งให้ผลเทียบเท่ากับการไม่ใช้อุปกรณ์ตามที่
กำหนดไว้ในย่อหน้า (g)(3)(vi)(B)
1910.134(g)(4) ขัน้ ตอนสำหรับการ
ดับเพลิงภายในโครงสร้างอาคารเพิม่ เติมในข้อ
กำหนดภายใต้ยอ่ หน้า (g)(3) ในสถานการณ์
เพลิงไหม้ภายในโครงสร้างอาคาร นายจ้างจะ
ต้องมัน่ ใจว่า :

1910.134(g)(4)(i) อย่างน้อยที่สุด
ลูกจ้างสองคนเข้าไปในบรรยากาศ IDLH โดย
ยังคงมีการสือ่ สารระหว่างกันทางภาพหรือทาง
เสียงอยูต่ ลอดเวลา
1910.134(g)(4)(ii) อย่างน้อยทีส่ ดุ ลูกจ้าง
สองคนประจำอยูด่ า้ นนอกบรรยากาศ IDLH และ
1910.134(g)(4)(iii) ลูกจ้างทัง้ หมด
ร่วมกันดับเพลิงภายในโครงสร้างอาคารโดยใช้
เครือ่ งหายใจ SCBA
หมายเหตุ 1 สำหรับย่อหน้า (g) : 1 ใน 2
ของลูกจ้างซึ่งประจำอยู่ด้านนอกบรรยากาศ
IDLH อาจจะได้รบั แต่งตัง้ ทำหน้าทีเ่ พิม่ เติม เช่น
ผูบ้ ญ
ั ชาการสถานการณ์ (Incident commander)
สำหรับเหตุฉกุ เฉินหรือเจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย
(Safety officer) ตราบเท่าทีส่ ามารถทำได้โดยไม่
ไปเพิม่ ความเสีย่ งต่อความปลอดภัยและสุขภาพ
ของนักดับเพลิงรายอืน่ ทีร่ ว่ มอยูใ่ นสถานการณ์
หมายเหตุ 2 สำหรับย่อหน้า (g) : ไม่มี
ข้อความใดๆ ในบทนีท้ ม่ี คี วามหมายให้กนั นัก
ดับเพลิงออกไปจากปฏิบัติการกู้ภัยก่อนที่ทีม
ระงับเหตุทง้ั หมดจะมาถึง
1910.134(h) การซ่อมบำรุงและดูแล
รักษาเครือ่ งหายใจ (Maintenance and care
of respirators)
นายจ้างต้องจัดให้มกี ารทำความสะอาด
ฆ่าเชื้อโรค จัดเก็บ ตรวจสอบ และซ่อมแซม
เครือ่ งหายใจทีล่ กู จ้างใช้

1910.134(h)(1) การทำความสะอาด
และฆ่าเชือ้ โรค นายจ้างต้องจัดหาเครือ่ งหายใจ
ทีส่ ะอาด ถูกหลักอนามัยและอยูใ่ นสภาพใช้งาน
ได้ดแี ก่ลกู จ้าง นายจ้างต้องแน่ใจว่าเครือ่ งหายใจ
ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตาม
ขั้นตอนในภาคผนวก B-2 (Appendix B-2)
ของบทนี้ หรือตามขัน้ ตอนทีผ่ ผู้ ลิตเครือ่ งหายใจ
แนะนำซึ่งให้ประสิทธิภาพเทียบเท่า เครื่อง
หายใจเหล่านีต้ อ้ งได้รบั การทำความสะอาดและ
ฆ่าเชือ้ โรคเป็นระยะ ดังนี้
1910.134(h)(1)(i) เครื่องหายใจ
เฉพาะตัวของลูกจ้างคนหนึง่ คนใดต้องได้รบั การ
ทำความสะอาดและฆ่าเชือ้ โรคบ่อยเท่าทีจ่ ำเป็น
เพือ่ ให้ยงั คงอยูใ่ นสภาพถูกหลักอนามัย
1910.134(h)(1)(ii) เครือ่ งหายใจทีใ่ ช้
ร่วมกันหลายคนจะต้องทำความสะอาดและฆ่า
เชือ้ โรคก่อนบุคคลอืน่ จะสวมใส่
1910.134(h)(1)(iii) เครื่องหายใจ
สำหรับใช้ในเหตุฉกุ เฉินจะต้องทำความสะอาด
และฆ่าเชือ้ โรคหลังใช้งานแต่ละครัง้ และ
1910.134(h)(1)(iv) เครื่องหายใจ
สำหรับใช้ทดสอบความกระชับจะต้องทำความ
สะอาดและฆ่าเชือ้ โรคหลังใช้งานแต่ละครัง้
1910.134(h)(2) การจัดเก็บ (Storage)
นายจ้างต้องแน่ใจว่าเครื่องหายใจถูก
จัดเก็บในลักษณะดังต่อไปนี้
1910.134(h)(2)(i) เครือ่ งหายใจทัง้
หมดถูกจัดเก็บเพื่อป้องกันความเสียหาย การ
ปนเปือ้ น ฝุน่ แสงแดด ความร้อนจัด ความชืน้
สูง และสารเคมีทจ่ี ะสร้างความเสียหาย โดยจะ
ต้องมีการจัดเก็บอย่างดีเพื่อป้องการเสียรูปทั้ง
ตัวหน้ากากและวาล์วหายใจ
1910.134(h)(2)(ii) เพืม่ เติมข้อกำหนด
ในย่อหน้า (h)(2)(i) ของบทนี้ เครือ่ งหายใจใช้
ในเหตุฉกุ เฉินจะต้อง :
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Leak Check; Positive Pressure (L) Positive Pressure (R)

Seal Check; Positive Pressure (L) Positive Pressure (R)

1910.134(h)(2)(ii)(A) จัดเก็บในที่
สามารถ เข้าถึงจากพืน้ ทีท่ ำงานได้
1910.134(h)(2)(ii)(B) จัดเก็บในตู้
หรือในที่ปิดซึ่งมีเครื่องหมายกำกับไว้ชัดเจนว่ามี
เครือ่ งหายใจใช้ในกรณีฉกุ เฉินเก็บไว้ขา้ งใน และ
1910.134(h)(2)(ii)(C) จัดเก็บไว้ดว้ ย
กันกับคูม่ อื การใช้งานของผูผ้ ลิต
1910.134(h)(3) การตรวจสอบ (Inspection)
1910.134(h)(3)(i) นายจ้างต้องแน่ใจ
ว่าเครือ่ งหายใจได้รบั การตรวจสอบดังต่อไปนี้
1910.134(h)(3)(i)(A) เครือ่ งหายใจ
ทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานประจำวันต้องได้รับ
การตรวจสอบก่อนใช้งานและในระหว่างการ
ทำความสะอาด
1910.134(h)(3)(i)(B) เครือ่ งหายใจที่
ประจำการไว้ใช้ในกรณ๊เกิดเหตุฉกุ เฉินต้องได้รบั
การตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครัง้ และตามที่
ระบุไว้ในคูม่ อื การใช้งานของผูผ้ ลิต รวมทัง้ ต้อง
ตรวจความเรียบร้อยของส่วนประกอบก่อนและ
หลังใช้งานแต่ละครัง้ และ
1910.134(h)(3)(i)(C) เครือ่ งหายใจ
สำหรับหนีฉกุ เฉินเท่านัน้ ต้องได้รบั การตรวจสอบ
ก่อนนำไปใช้ในสถานที่ทำงาน
1910.134(h)(3)(ii) นายจ้างต้องแน่ใจ
ว่าการตรวจสอบเครื่องหายใจได้รวมถึงสิ่งดัง
ต่อไปนีไ้ ว้ดว้ ยแล้ว :
1910.134(h)(3)(ii)(A) การตรวจดู
ส่วนประกอบของเครือ่ งหายใจ ความแน่นของ
ส่วนต่อต่างๆ และสภาพของชิ้นส่วน รวมถึง
(แต่ไม่จำกัดเฉพาะที่กล่าวถึงนี้) ที่ครอบหน้า
สายรัดศีรษะ วาล์ว ท่อเชือ่ มต่อ และตลับ ช่อง

บรรจุหรือตัวไส้กรอง และ
1910.134(h)(3)(ii)(B) ตรวจดูสว่ นที่
เป็นยางยืดหยุ่นว่ายังมีคุณสมบัติดีอยู่ หรือมี
ร่องรอยการเสือ่ มสภาพ
1910.134(h)(3)(iii) เพิ่มเติมในข้อ
กำหนดย่อหน้า (h)(3)(i) และ (ii) ของบทนี้
เครือ่ งหายใจแบบบรรจุอากาศในตัวเองต้องได้รบั
การตรวจสอบเดือนละครั้ง ถังบรรจุออกซิเจน
ต้องตรวจสอบสถานะบรรจุเต็มและต้องอัดอากาศ
ใหม่เมือ่ ความดันตกลงไปถึงระดับ 90% ตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต นายจ้างจะต้องแน่ใจว่า
ตัวปรับแรงดันและอุปกรณ์เตือนทำงานเป็นปกติ
1910.134(h)(3)(iv) สำหรับเครื่อง
หายใจทีป่ ระจำการไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
นายจ้างจะต้อง :
1910.134(h)(3)(iv)(A) รับรองเครือ่ ง
หายใจโดยทำเอกสารบันทึกการตรวจสอบ ชือ่
(หรือลายเซ็น) ของผู้ทำการตรวจสอบ สิ่งที่
ตรวจพบ สิ่งที่ต้องดูแลรักษา และหมายเลข
เครื่องหรือรหัสอื่นซึ่งระบุว่าเครื่องหายใจผ่าน
การตรวจสอบแล้ว และ
1910.134(h)(3)(iv)(B) ระบุขอ้ มูลนีล้ ง
บนป้ายหรือแถบทีพ่ ว่ งติดกับทีเ่ ก็บเครือ่ งหายใจ
ติดไว้กับตัวเครื่องหายใจ หรือนำไปรวมกับ
รายการตรวจสอบทีบ่ นั ทึกเป็นเอกสารหรือแฟ้ม

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลนีต้ อ้ งรักษาไว้จนกว่าจะมี
การรับรองเครือ่ งครัง้ ต่อไป
1910.134(h)(4) การซ่อม (Repairs)
นายจ้างจะต้องแน่ใจว่าเครื่องหายใจที่
ตรวจสอบ “ไม่ผา่ น” หรือพบสิง่ ผิดปกติได้ถกู
เลิกใช้งานแล้วและถูกกำจัดทิ้ง หรือได้รับการ
ซ่อม หรือการปรับตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1910.134(h)(4)(i) การซ่อมหรือ
การปรับเครื่องหายใจต้องทำโดยบุคคลที่ผ่าน
การฝึกอบรมการปฏิบตั งิ านดังกล่าว และต้องใช้
ชิ้นส่วนที่ออกแบบสำหรับเครื่องหายใจของผู้
ผลิตทีไ่ ด้รบั การรับจาก NIOSH เท่านัน้
1910.134(h)(4)(ii) การซ่อมจะต้อง
ทำตามข้อแนะนำและข้อกำหนดจำเพาะสำหรับ
ชนิดและขอบเขตการซ่อมของเครื่องหายใจที่
ได้รบั มาจากผูผ้ ลิต และ
1910.134(h)(4)(iii) วาล์วปรับสมดุล
อากาศ ตัวปรับแรงดัน และอุปกรณ์เตือน ต้อง
ได้รบั การปรับหรือซ่อมโดยผูผ้ ลิตหรือช่างเทคนิค
ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมโดยผูผ้ ลิตเท่านัน้
1910.134(i) คุณภาพอากาศหายใจ
และการใช้ (Breathing air quality and use)
ย่อหน้านี้ กำหนดให้นายจ้างจัดหาอากาศ
หายใจมีความบริสุทธิ์สูงแก่ลูกจ้างที่ใช้เครื่อง
หายใจชนิดส่งอากาศบรรยากาศ (แบบท่อส่ง
อากาศและ SCBA)
1910.134(i)(1) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
อากาศอัด ออกซิเจนอัด อากาศเหลว และ
ออกซิเจนเหลวทีใ่ ช้กบั เครือ่ งหายใจมีคณ
ุ สมบัติ
จำเพาะต่อไปนี้
1910.134(i)(1)(i) ออกซิเจนอัดและ
เหลวจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของ
United States Pharmacopoeia สำหรับออกซิเจน
ใช้ทางการแพทย์หรือใช้หายใจ
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1910.134(i)(1)(ii) อากาศอัดและ
เหลวจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของ
Grade D breathing air ตามทีร่ ะบุในมาตรฐาน
ANSI/Compressed Gas Association Commodity
Specification for Air, G-7.1-1989 รวมถึง :
1910.134(i)(1)(ii)(A) ส่วนผสมของ
ออกซิเจน 19.5-23.5% โดยปริมาตร
1910.134(i)(1)(ii)(B) ส่วนผสมของ
ไฮโดรคาร์บอน (ควบแน่น) 5 มิลลิกรัมต่อ
อากาศ 5 ลูกบาศก์เมตร หรือน้อยกว่า
1910.134(i)(1)(ii)(C) ส่วนผสมของ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 10 ส่วนต่อล้านส่วน
(ppm) หรือน้อยกว่า
1910.134(i)(1)(ii)(D) ส่วนผสมของ
คาร์บอนไดออกไซด์ 1,000 ส่วนต่อล้านส่วน
(ppm) หรือน้อยกว่า
1910.134(i)(1)(ii)(E) ไร้กลิน่ ซึง่ เป็น
ทีส่ งั เกตุได้
1910.134(i)(2) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ออกซิเจนอัดไม่ถูกใช้ในเครื่องหายใจชนิดส่ง
อากาศบรรยากาศ (Atmosphere-supplying
respirators) ทีใ่ ช้สง่ อากาศมาก่อนหน้านี้
1910.134(i)(3) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ส่วนผสมออกซิเจนทีม่ ากกว่า 23.5% ถูกใช้ใน
อุปกรณ์ทอ่ี อกแบบเพือ่ ใช้หรือจ่ายออกซิเจนเท่านัน้
1910.134(i)(4) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ถังอากาศใช้สง่ อากาศหายใจไปยังเครือ่ งหายใจ
มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามข้อกำหนดต่อไปนี้
1910.134(i)(4)(i) ถังอากาศได้รับ
การทดสอบและคงคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับ Shipping Container Specification
Regulations of the Department of Transportation
(49 CFR part 180)
1910.134(i)(4)(ii) ถังอากาศหายใจที่
ซือ้ มาได้รบั การรับรองโดยวิเคราะห์จากอากาศ
หายใจของผูจ้ ดั จำหน่ายซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ข้อกำหนด Grade D breathing air และ
1910.134(i)(4)(iii) ปริมาณความชืน้
ในถังอากาศไม่เกินระดับที่จะทำให้อุณหภูมิ
ควบแน่นไม่เกิน -50 ํ F (-45 ํ C) ที่ 1 ความ
ดันบรรยากาศ
1910.134(i)(5) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
เครือ่ งสร้างแรงดัน (Compressor) สำหรับใช้สง่
อากาศหายใจไปยังเครื่องหายใจได้ติดตั้งและ
อยู่ในสถานภาพต่อไปนี้
1910.134(i)(5)(i) ป้องกันสารปนเปือ้ น
เข้ามาในระบบส่งอากาศ
1910.134(i)(5)(ii) ลดปริมาณความ

ชืน้ ลงซึง่ ทำให้อณ
ุ หภูมคิ วบแน่นที่ 1 ความดัน
บรรยากาศอยูท่ ่ี 10 ํ F (5.56 ํ C) ใต้อณ
ุ หภูมิ
โดยรอบ
1910.134(i)(5)(iii) มีตวั ฟอกอากาศ
และไส้กรองแทรกอยูข่ า้ งในเพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจ
ในคุณภาพของอากาศหายใจ ตัวฟอกอากาศ
และไส้กรองดังกล่าวต้องให้คงอยู่ และเปลี่ยน
หรือทำให้คนื สภาพตามระยะเวลาตามคำแนะนำ
ของผูผ้ ลิต
1910.134(i)(5)(iv) แขวนแผ่นป้าย
บอกข้อมูลการเปลี่ยนครั้งล่าสุดและลายเซ็นผู้
ได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้ทำการเปลี่ยน
แผ่นป้ายนีต้ อ้ งอยูท่ ต่ี วั เครือ่ ง Compressor
1910.134(i)(6) กรณีเครื่อง Compressor
ไม่ได้หล่อลื่นด้วยน้ำมัน นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศหายใจมี
ไม่เกิน 10 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm)
1910.134(i)(7) กรณีเครื่อง Compressor
หล่อลืน่ ด้วยน้ำมัน นายจ้างต้องติดอุปกรณ์เตือน
ความร้อนจัดหรือระดับคาร์บอนมอนอกไซด์

เกินขีดกำหนดหรือทัง้ สองอย่าง ในการตรวจจับ
ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ อากาศที่ส่งไปยัง
เครือ่ งหายใจต้องประเมินคุณภาพเป็นระยะเพือ่
ป้องกันไม่ให้มปี ริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์เกิน
10 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm)
1910.134(i)(8) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ข้อต่อและตัวประกบของระบบอากาศสำหรับ
หายใจใช้ร่วมกันไม่ได้กับระบบอากาศซึ่งไม่ใช่
สำหรับหายใจหรือแก๊สอืน่ ๆ ในสถานทีท่ ำงาน
ทั้งนี้ ต้องไม่มีสารที่เป็นพิษเล็ดลอดเข้าไปใน
ท่ออากาศสำหรับหายใจ
1910.134(i)(9) นายจ้างต้องใช้ถัง
บรรจุอากาศหายใจได้รบั การรับรองจากสถาบัน
NIOSH มีเครือ่ งหมายแสดงคุณสมบัตทิ ม่ี อี ยูต่ าม
ข้อบังคับการประกันคุณภาพของ NIOSH สำหรับ
เครือ่ งหายใจ SCBA สอดคล้องกับมาตรฐานการ
รับรองเครือ่ งหายใจของ NIOSH ตามความใน
42 CFR part 84
1910.134(j) การระบุไส้กรอง ช่องบรรจุ
และตลับไส้กรอง (Identification of filters,
cartridges, and canisters)
นายจ้างต้องแน่ใจว่าไส้กรอง ช่องบรรจุ
และตลับไส้กรองทัง้ หมดทีใ่ ช้ในสถานทีท่ ำงาน
ได้รับการติดป้ายรหัสสีตามมาตรฐาน NIOSH
ซึ่งจะต้องไม่ดึงป้ายออกและข้อความบนป้าย
ต้องยังคงอ่านออกตลอดเวลา
1910.134(k) การฝึกอบรมและการ
ให้ขอ้ มูล (Training and information)
ย่อหน้านี้ กำหนดให้นายจ้างจัดให้มกี าร
ฝึกอบรมทีม่ ปี ระสิทธิผลแก่ลกู จ้างผูต้ อ้ งใช้เครือ่ ง
หายใจ การฝึกอบรมต้องมีเนื้อหาครอบคลุม
เข้าใจง่ายและให้จดั ซ้ำทุกปีหรือบ่อยขึน้ ถ้าจำเป็น
13
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นอกจากนี้ยังกำหนดให้นายจ้างจัดหาข้อมูล
พืน้ ฐานเกีย่ วกับเครือ่ งหายใจตามภาคผนวก D
(Appendix D) ของบทนีแ้ ก่ลกู จ้างทีส่ วมเครือ่ ง

หายใจที่ไม่ได้กำหนดโดยบทนี้หรือโดยคำสั่ง
ของนายจ้าง
1910.134(k)(1) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ลูกจ้างแต่ละคนแสดงให้เห็นว่ามีความรู้อย่าง
น้อยดังต่อไปนี้
1910.134(k)(1)(i) เหตุผลที่เครื่อง
หายใจมีความจำเป็น วิธีสวมกระชับ ใช้งาน
หรือซ่อมบำรุงทีส่ อดคล้องกับประสิทธิภาพการ
ป้องกันของเครือ่ งหายใจนัน้ ๆ
1910.134(k)(1)(ii) สิง่ ทีเ่ ป็นข้อจำกัด
และความสามารถของเครือ่ งหายใจ
1910.134(k)(1)(iii) วิธีใช้เครื่อง
หายใจให้มปี ระสิทธิภาพในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
รวมถึงในสถานการณ์ทเ่ี ครือ่ งหายใจขัดข้อง
1910.134(k)(1)(iv) วิธตี รวจสอบ การ
สวม การถอด การใช้ และการตรวจดูผนึกของ
เครือ่ งหายใจ
1910.134(k)(1)(v) ขั้นตอนในการ
ซ่อมบำรุงและจัดเก็บเครือ่ งหายใจ
1910.134(k)(1)(vi) วิธีสังเกตุและ
จดจำสัญญาณหรืออาการทางสุขภาพทีอ่ าจจำกัด
การใช้เครือ่ งหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ และ
1910.134(k)(1)(vii) ข้อกำหนดทัว่ ไป
ในมาตรฐานนี้
1910.134(k)(2) การฝึกอบรมต้อง
ทำในลักษณะทีล่ กู จ้างสามารถเข้าใจเนือ้ หาได้

1910.134(k)(3) นายจ้างต้องจัดการ
ฝึกอบรมก่อนจะให้ลูกจ้างใช้เครื่องหายใจใน
สถานทีท่ ำงาน
1910.134(k)(4) นายจ้างผูท้ ส่ี ามารถ
แสดงให้เห็นว่าลูกจ้างเข้าใหม่ได้รบั การฝึกอบรม
ที ่ ม ี เ นื ้ อ หาเป็ น ไปตามข้ อ กำหนดในย่ อ หน้ า
(k)(1)(i) จนถึง (vii) มาแล้วภายในระยะไม่เกิน
12 เดือนก่อนหน้า ไม่จำเป็นต้องจัดฝึกอบรม
เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ตามที่กำหนดไว้ในย่อ
หน้า (k)(1) ซ้ำอีก การฝึกอบรมก่อนหน้านีข้ อง
ลูกจ้างเข้าใหม่ที่นายจ้างไม่ต้องจัดซ้ำดังกล่าว
ต้องจัดขัน้ ไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันฝึกจนถึง
วันเข้าทำงานครัง้ แรก
1910.134(k)(5) การฝึกซ้ำต้องจัดปีละ
ครัง้ และเมือ่ มีสถานการ์ตอ่ ไปนีเ้ กิดขึน้ :
1910.134(k)(5)(i) มี ก ารเปลี ่ ย น
สถานที่ทำงานหรือชนิดเครื่องหายใจที่ใช้ใน
การฝึกอบรมครัง้ ก่อนถูกยกเลิกการใช้งาน
1910.134(k)(5)(ii) ลูกจ้างมีความรู้
และทักษะการใช้เครื่องหายใจไม่เพียงพอซึ่งมี
สาเหตุมาจากไม่ได้ฝึกซ้ำในเนื้อหาและทักษะ
ทีจ่ ำเป็น หรือ
1910.134(k)(5)(iii) เกิดสถานการณ์
ใดๆ ที่ทำให้เห็นว่ามีจำเป็นจะต้องฝึกอบรมซ้ำ
เพื ่ อ ความมั ่ น ใจในความปลอดภั ย ในการใช้
เครือ่ งหายใจ

1910 .134(k)(6) ข้อแนะนำพืน้ ฐาน
เกี่ยวกับเครื่องหายใจที่มีอยู่ในภาคผนวก D
(Appendix D) ของบทนี้ นายต้องจะต้องแจกจ่าย
ข้อมูลในรูปของตัวอักษรหรือเสียงแก่ลูกจ้างที่
สวมเครือ่ งหายใจใช้งานทีไ่ ม่ได้กำหนดโดยบทนี้
หรือโดยคำสัง่ ของนายจ้าง
1910.134(l) การประเมินโครงการ
(Program evaluation)
มาตรฐานการป้องกันระบบหายใจฉบับนี้
กำหนดให้นายจ้างทำการประเมินสถานทีท่ ำงาน
เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการป้องกันระบบหายใจที่
เป็นลายลักษณ์อกั ษรได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม
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และทำการสืบค้นข้อมูลลูกจ้างเพือ่ ให้แน่ใจว่า
พวกเขาใช้เครือ่ งหายใจได้อย่างถูกต้อง
1910.134(l)(1) นายจ้างจำเป็นต้อง
ทำการประเมินสถานที่ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อกำหนดทีเ่ ขียนขึน้ เป็นลายอักษรในโครงการ
ปัจจุบันได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลแล้ว
และจะได้มีการดำเนินการเช่นนี้ต่อไป
1910.134(l)(2) นายจ้างต้องสืบค้น
ข้อมูลลูกจ้างทีถ่ กู กำหนดให้ใช้เครือ่ งหายใจเป็น
ระยะเพื่อให้เข้าถึงทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อ
ประสิทธิผลของโครงและการระบุปัญหาต่างๆ
ปัญหาใดๆ ที่ถูกระบุระหว่างการสืบค้นข้อมูล
ลูกจ้างต้องได้รบั การแก้ไข ตัวแปรทีต่ อ้ งสืบค้น
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะทีก่ ล่าวไว้น)้ี :
1910.134(l)(2)(i) ความกระชับของ
เครื่องหายใจ (รวมถึงความสามารถในการใช้
เครื่องหายโดยไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
ระบบป้องกันของสถานทีท่ ำงาน)
1910.134(l)(2)(ii) การเลือกเครือ่ ง
หายใจเหมาะสมกับลักษณะอันตรายทีล่ กู จ้างสัมผัส
1910.134(l)(2)(iii) การเลือกเครือ่ ง
หายใจถูกต้องตามเงือ่ นไขของสถานทีซ่ ง่ึ ลูกจ้าง
ทำงานอยู่ และ
1910.134(l)(2)(iv) การซ่อมบำรุง
ทีถ่ กู ต้อง
1910.134(m) การเก็บรักษาเอกสาร
บันทึกข้อมูล (Recordkeeping)
มาตรฐานนีก้ ำหนดให้นายจ้างจัดทำและ
เก็บรักษาข้อมูลการประเมินทางการแพทย์ การ
ทดสอบความกระชับ และโครงการป้องกันระบบ
หายใจ ข้อมูลนีจ้ ะอำนวยความสะดวกในการมี
ส่วนร่วมในโครงการของลูกจ้าง ช่วยนายจ้าง
ในการตรวจประเมินความสมบูรณ์ของโครงการ
และเป็นบันทึกข้อมูลจัดเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั
ตรวจสอบตามข้อบังคับ
1910.134(m)(1) การประเมินทางการ
แพทย์ (Medical evaluation) ข้อมูลการประเมิน
ทางการแพทย์จะต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมใช้
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ประโยชน์ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด 29 CFR
1910.1020
1910.134(m)(2) การทดสอบความ
กระชับ (Fit testing)
1910.134(m)(2)(i) นายจ้างจะต้องจัด
ทำบันทึกผลการทดสอบความกระชับทัง้ ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพของลูกจ้าง รวมถึง
1910.134(m)(2)(i)(A) ชือ่ หรือการ
ระบุบคุ คลของลูกจ้างทีเ่ ข้าทดสอบ
1910.134(m)(2)(i)(B) ขนิดของความ
กระชับที่ทำการทดสอบ
1910.134(m)(2)(i)(C) ลักษณะเฉพาะ
แบบ ทรง และขนาดของเครือ่ งหายใจทีเ่ ข้าทำ
การทดสอบ
1910.134(m)(2)(i)(D) วันทีท่ ำการ
ทดสอบ และ
1910.134(m)(2)(i)(E) ผลการทดสอบ
ผ่าน/ไม่ผ่าน สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพ
(QLFT) หรือตัวแปรความกระชับ และผลการ
ทดสอบเชิงปริมาณ (QNFT) บันทึกเป็นเส้นกราฟ
ต่อเนือ่ งตามเวลาทีใ่ ช้ (Strip chart recording)
หรือบันทึกในรูปแบบอื่น

1910.134(m)(2)(ii) บันทึกผลการ
ทดสอบความกระชับต้องเก็บไว้อ้างอิงสำหรับ
ผูใ้ ช้เครือ่ งหายใจจนกว่าจะมีการทดสอบความ
กระชับครัง้ ต่อไป
1910.134(m)(3) สำเนาโครงการ
ป้องกันระบบหายใจฉบับปัจจุบนั ต้องเก็บรักษา
ไว้โดยนายจ้าง
1910.134(m)(4) ข้อมูลทีก่ ำหนดให้
บันทึกลงไปตามความในย่อหน้านีจ้ ะต้องนำมา
แสดงได้หากมีความต้องการจากลูกจ้างทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบ หรือจากเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (Assistant Secretary)
หรือตัวแทนเพือ่ การตรวจสอบและคัดสำเนา
1910.134(n) วันที่มีผลบังคับใช้
(Effective date)
ย่อหน้า (d)(3)(i)(A) และ (d)(3)(i)(B)
ของบทนี้มีผลบังคับใช้วันที่ 22 พฤศจิกายน 2006
1910.134(o) ภาคผนวก (Appendices)
แนวปฏิบตั ติ าม Appendix A, Appendix B-1,
Appendix B-2, Appendix C, และ Appendix D
ของมาตรฐานนีถ้ อื เป็นข้อบังคับ
หมายเหตุกองบรรณาธิการ เนือ้ หาของ
Appendix A, Appendix B-1, Appendix B-2,
Appendix C, และ Appendix D ของมาตรฐานนี้
เราจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป
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