
ข้อบังคับบทนี้ใช้กับอุตสาหกรรมทั่วไป
[General Industry (part 1910)] อู่ต่อเรือ [Shipyards
(part 1915)] ท่าเรือทางทะเล [Marine Terminals
(part 1917)] งานชายฝ่ัง [Longshoring (part
1918)] และงานก่อสร้าง [Construction (part
1926)]

1910.134(a) การปฏิบัติท่ียอมรับได้
(Permissible practice)

1910.134(a)(1) ในการควบคุมเช้ือโรค
จากการทำงานท่ีเกิดจากอากาศหายใจปนเป้ือน
ฝุ่น หมอก ควันโลหะ ละออง แก๊ส ควัน ฝอย
ละเอียดหรือไอระเหยท่ีเป็นอันตราย เป้าหมาย
หลักเป็นการป้องกันการปนเป้ือนในบรรยากาศซ่ึง
แนวทางปฏิบัติท่ีสามารถทำได้คือ การควบคุม
ทางวิศวกรรม อาทิเช่น การปิดหรือจำกัดพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงาน การระบายอากาศท่ัวไปและเฉพาะ
จุดทำงาน และใช้วัสดุทดแทนท่ีมีความเป็นพิษ
น้อยกว่า แต่เม่ือมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
ไม่สามารถทำได้ หรือในขณะมีการติดต้ังระบบ

ให้นำเครื่องหายใจที่เหมาะสมมาใช้งานตามที่
อ้างถึงในบทน้ี

1910.134(a)(2) เคร่ืองหายใจจะต้อง
แจกจ่ายให้กับลูกจ้างเม่ือเห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าว
มีความจำเป็นในการป้องกันสุขภาพของพวกเขา
นายจ้างจะต้องแจกจ่ายเคร่ืองหายใจท่ีใช้งานได้
และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ นายจ้าง
จะต้องรับผิดชอบในจัดต้ังและทนุบำรุงโครงการ
ป้องกันระบบหายใจซ่ึงรวมถึงข้อบังคับระบุไว้ใน
ย่อหน้า (C) ในบทน้ี โดยโครงการต้องครอบคลุม
ถึงความต้องการของลูกจ้างแต่ละรายในการใช้
อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจด้วย

1910.134(b) คำจำกัดความ (Definitions)
คำจำกัดความต่อไปน้ีเป็นศัพท์สำคัญใช้

ในมาตรฐานการป้องกันระบบหายใจในบทนี้
“เคร่ืองหายใจกรองอากาศให้บริสุทธ์ิ”

(Air-purifying respirator) หมายถึง เคร่ืองหายใจ
ท่ีมีไส้กรอง ช่องหรือตลับทำให้อากาศ บริสุทธ์ิ
โดยการขจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศเฉพาะชนิด

ออกไปโดยผ่านอากาศท่ีอยู่โดยรอบผ่านเข้าไป
ในชิ้นส่วนที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์

“ค่าตัวแปรการป้องกันที่กำหนดไว้”
[Assigned protection factor (APF)] หมายถึง
ระดับการป้องกันระบบหายใจในสถานท่ีทำงาน
ซ่ึงลูกจ้างจะได้รับเคร่ืองหายใจหรือช้ันของเคร่ือง
หายใจไว้สวมใส่เพ่ือใช้ป้องกันระบบหายใจอย่างมี
ประสิทธิภาพและต่อเน่ืองตามท่ีกำหนดในบทน้ี

“เครื่องหายใจส่งอากาศบรรยากาศ”
(Atmosphere-supplying respirator) หมายถึง
เครื่องหายใจที่ส่งอากาศหายใจซึ่งเป็นอากาศ
ระดับบรรยากาศทั่วไปแก่ผู้ใช้จากแหล่งอิสระ
และรวมถึงเคร่ืองหายใจส่งอากาศ [Supplied-
air respirators (SARs)] และเคร่ืองหายใจบรรจุ
อากาศด้วยตัวเอง [Self-contained breathing
apparatus (SCBA) units]

“ตลับหรือช่องบรรจุ” (Canister or
cartridge) หมายถึง ท่ีบรรจุไส้กรอง สารดูดซับ
หรือตัวเร่งปฏิกิริยา หรือส่วนผสมของส่ิงเหล่าน้ี

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 23 CFR 1910.134 Respiratory Protection
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A Fit test on a P100 respirator
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ซ่ึงใช้ขจัดส่ิงปนเป้ือนเฉพาะชนิดจากอากาศซ่ึง
ผ่านเข้าไปในที่บรรจุ

“เครื่องหายใจส่งอากาศตามการหายใจ”
(Demand respirator) หมายถึง เคร่ืองหายใจส่ง
อากาศบรรยากาศท่ีจะยอมให้อากาศเข้าไปใน
ท่ีครอบหน้าหรือหน้ากาก เฉพาะเม่ือความดัน
ภายในหน้ากากเป็นลบ (ความดันต่ำกว่าความ
ดันภายนอก) ขณะหายใจเข้าเท่าน้ัน

“สถานการณ์ฉุกเฉิน” (Emergency
situation) หมายถึง สถานการณ์ตามตัวอย่าง
(แต่ไม่จำกัดจะต้องเป็นตามน้ี) อุปกรณ์ขัดข้อง
ถังบรรจุเสียหาย หรืออุปกรณ์ควบคุมบกพร่อง
ซ่ึงทำให้หรืออาจจะทำให้สารปนเป้ือนในอากาศ
แพร่กระจายออกมาจนควบคุมไม่ได้

“ลูกจ้างผู้สัมผัส” (Employee exposure)
หมายถึง ลูกจ้างผู้สัมผัสสิ่งปนเปื้อนในอากาศ
ซึ่งจะเกิดขึ้นกับลูกจ้างที่ไม่ได้ใช้เครื่องป้องกัน
ระบบหายใจ

“ตัวระบุการหมดอายุการใช้งาน” [End-
of-service-life indicator (ESLI)] หมายถึง ระบบ
เตือนผู้ใช้เคร่ืองหายใจถึงการใกล้หมดคุณภาพ
การป้องกัน ตัวอย่างเช่น สารดูดซับใกล้จะอ่ิมตัว
หรือไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไป

“เคร่ืองหายใจสำหรับการหนีเท่าน้ัน”
(Escape-only respirator) หมายถึง เครื่อง
หายใจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหนีออก
จากเหตุฉุกเฉินเท่าน้ัน

“ไส้กรองหรือตัวกรองอากาศให้บริสุทธ์ิ”
(Filter or air purifying element) หมายถึง ช้ินส่วน
ใช้ในเคร่ืองหายใจสำหรับขจัดสารแขวนลอยใน
อากาศทั้งที่เป็นของแข็งและของเหลวออกจาก
อากาศที่จะใช้หายใจ

“หน้ากากกรองฝุ่น” [Filtering facepiece
(dust mask)] หมายถึง เครื่องหายใจป้องกัน
อนุภาคชนิดความดันต่ำกว่าความดันภายนอก
ท่ีมีไส้กรองเป็นส่วนประกอบสำคัญของหน้ากาก
หรือทั้งตัวหน้ากากใช้เป็นเป็นไส้กรอง

“ตัวแปรความกระชับ” (Fit factor)
หมายถึง ระดับความกระชับโดยประมาณของ
เคร่ืองหายใจเฉพาะสำหรับบุคคลใดบุคคลหน่ึง
และอัตราส่วนโดยประมาณของปริมาณสารใน
อากาศรอบตัวกับปริมาณสารในอากาศภายใน
หน้ากากขณะสวมใส่

“การทดสอบความกระชับ” (Fit test)
หมายถึง เกณฑ์การวัดความกระชับของเคร่ือง
หายใจสำหรับบุคคลใดบุคคลหน่ึงท้ังเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ [ดูเพ่ิมเติมในหัวข้อการทดสอบ
ความกระชับเชิงคุณภาพ (Qualitative fit test
QLFT) และการทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ
(Quantitative fit test QNFT)]

“หมวกแข็ง” (Helmet) หมายถึง ส่วน
คลุมท่อทางเข้าของเครื่องหายใจที่แข็งแรงซึ่ง
ให้การปกป้องศรีษะจากการกระแทกหรือการ
เจาะทะลุได้ด้วย

“ไส้กรองอนุภาคประสิทธิภาพสูง” [High
efficiency particulate air (HEPA) filter] หมายถึง

ไส้กรองท่ีมีประสิทธิภาพข้ันต่ำ 99.97% ในการ
ขจัดอนุภาคขนาดและรูปร่างเดียว (monodisperse
particles) ท่ีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 ไมโครเมตร
ไส้กรองอนุภาคตามมาตรฐาน NIOSH 42 CFR
84 ท่ีมีค่าเทียบเท่าคือ N100, R100 และ P100

“ท่ีคลุมศีรษะ” (Hood) หมายถึง ส่วน
คลุมท่อทางเข้าเคร่ืองหายใจท่ีคลุมศีรษะและคอ
ไว้ท้ังหมด และอาจขยายไปถึงไหล่และลำตัว

“อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่างฉับ
พลัน” [Immediately dangerous to life or health
(IDLH)] หมายถึง บรรยากาศท่ีมีภัยคุกคามต่อ
ชีวิตอย่างฉับพลันซ่ึงอาจมีผลกระทบทางลบต่อ
สุขภาพที่ไม่อาจกลับคืนเป็นปกติได้ หรืออาจ
ทำให้ความสามารถของบุคคลในการหนีออกจาก
บรรยากาศที่เป็นอันตรายเสียไป

“การดับไฟโครงสร้างภายในอาคาร”
(Interior structural firefighting) หมายถึง การ
ปฏิบัติภารกิจในการดับเพลิง กู้ภัย หรือท้ังสอง
อย่าง ภายในอาคารหรือโครงสร้างปิดซึ่งเกิด
สถานการณ์อัคคีภัยท่ีผ่านข้ันเร่ิมต้นมาแล้ว (ดู
29 CFR 1910.155)

“หน้ากากคลายกระชับ” (Loose-fitting
facepiece) หมายถึง ส่วนคลุมท่อทางเข้าเคร่ือง
หายใจออกแบบในลักษณะครอบใบหน้าบางส่วน

NIOSH Approved Air-purifying Respirator
Use Against  Poisonous Gases or for

Escape Only from Hydrogen Sulfide

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

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

Half mask (Elastomeric), APF=10
Needs to be fit tested
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“ค่าส่วนผสมสูงสุดเมื่อใช้อุปกรณ์”
[Maximum use concentration (MUC)] หมายถึง
ส่วนผสมสารอันตรายในบรรยากาศสูงสุดท่ีคาด
ว่าลูกจ้างจะได้รับการปกป้องขณะสวมใส่เคร่ือง
หายใจ พิจารณาจากค่าการป้องกันที่กำหนด
(APF) ของเคร่ืองหายใจหรือช้ันของเคร่ืองหายใจ
และขีดจำกัดการสัมผัสสารอันตราย

ค่า MUC สามารถคำนวณทางคณิตศาสตร์
ได้ โดยนำค่า APF ไปคูณกับค่าจำกัดการสัมผัส
สารอันตราย (OSHA permissible exposure
limit) หรือค่าจำกัดการสัมผสระยะส้ัน (short-
term exposure limit) หรือค่าจำกัดเพดานสูงสุด
(ceiling limit) ในกรณีสารนั้นไม่มีค่า OSHA
permissible exposure limit นายจ้างจะต้อง
ประเมินค่า MUC จากข้อมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้อง
และข้อสรุปของผู้เช่ียวชาญ

“เครื่องหายใจความดันลบ” (กระชับ
แน่น) [Negative pressure respirator (tight fitting)]
หมายถึง เครื่องหายใจซึ่งมีความดันภายใน
หน้ากากขณะหายใจเข้าเป็นลบ (น้อยกว่า)
เม่ือเทียบกับความดันอากาศข้างนอกหน้ากาก

“บรรยากาศที่ออกซิเจนไม่เพียงพอ”
(Oxygen deficient atmosphere) หมายถึง
บรรยากาศท่ีมีปริมาณออกซิเจนต่ำกว่า 19.5%
โดยปริมาตร

“แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพ
ที่ได้รับใบอนุญาต” [Physician or other licensed
health care professional (PLHCP)] หมายถึง

บุคคลซ่ึงได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการตามกรอบ
กฎหมาย (เช่น ได้ใบอนุญาต การข้ึนทะเบียน
หรือได้รับใบประกาศนียบัตร) โดยเขาหรือเธอ
สามารถจะจัดหรือมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ
ในการให้บริการดูแลสุขภาพตามที่กำหนดใน
ย่อหน้า (e) ของบทน้ี บางส่วนหรือท้ังหมด

“เคร่ืองหายใจความดันบวก” (Positive
pressure respirator) หมายถึง เคร่ืองหายใจซ่ึง
ความดันภายในท่ีคลุมท่อทางเข้าเคร่ืองหายใจ
มากกว่าความดันอากาศข้างนอกเคร่ืองหายใจ

“เคร่ืองหายใจกรองอากาศให้บริสุทธ์ิ
แบบใช้พลังงาน” [Powered air-purifying respirator
(PAPR)] หมายถึง เครื่องหายใจกรองอากาศ
ให้บริสุทธ์ิท่ีใช้พัดลมดูดอากาศภายนอกเข้ามา

ในส่วนท่ีทำให้อากาศบริสุทธ์ิซ่ึงอยู่ภายในส่วน
คลุมเคร่ืองหายใจ

“เคร่ืองหายใจใช้ความดัน”  (Pressure
demand respirator) หมายถึง เคร่ืองหายใจส่ง
อากาศบรรยากาศ (Atmosphere-supplying
respirator) ท่ียอมให้อากาศสำหรับหายใจไหล
เข้าไปในหน้ากากเม่ือความดัน (บวก) ภายใน
หน้ากากลดลงจากการหายใจเข้า

“การทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ”
[Qualitative fit test (QLFT)] หมายถึง ผลการ
ทดสอบความกระชับเพื่อหาความพอดีในการ
สวมใส่เคร่ืองหายใจจะข้ึนอยู่กับการตอบสนอง
ต่อตัวเคร่ืองทดสอบของแต่ละบุคคล

“การทดสอบความกระชับเชิงปริมาณ”
[Quantitative fit test (QNFT)] หมายถึง
การทดสอบความกระชับเพื่อหาความพอดีใน
การสวมใส่เคร่ืองหายใจโดยการวัดปริมาณการ
รั่วไหลเข้าไปในเครื่องหายใจ

“ส่วนคลุมท่อทางเข้าเครื่องหายใจ”
(Respiratory inlet covering) หมายถึง ส่วนของ
เคร่ืองหายใจทีก้ันอยู่ระหว่างพ้ืนท่ีสำหรับหายใจ
ของผู้ใช้กับอุปกรณ์กรองอากาศหรือแหล่งเก็บ
อากาศหายใจ หรือท้ังคู่ โดยอาจเป็นหน้ากาก
ครอบใบหน้า หมวกแข็ง ท่ีคลุมศีรษะ ชุดคลุม
หรือเคร่ืองหายใจขนิดครอบปากพร้อมท่ีหนีบจมูก
(Mouthpiece respirator with nose clamp)

“เครื่องหายใจบรรจุอากาศในตัว” [Self-
contained breathing apparatus (SCBA)] หมายถึง
เครื่องหายใจส่งอากาศบรรยากาศ (อากาศ
หายใจปกติ) จากถังบรรจุท่ีติดอยู่กับตัวผู้ใช้

“อายุการใช้งาน” (Service life) หมายถึง
ช่วงเวลาท่ีเคร่ืองหายใจ ไส้กรองหรือตัวดูดซับ

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

Full Facepiece Abrasive Blasting
Continuous Flow, APF=1,000 (Fit Test)

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

Loose-Fitting
Facepiece

Helmet

Lens/Faceshield
Flexible
Supply
Tube

Air
Purifying
Element Powered Air

Purifying
Respirator

(Motor/Blower
Module)

Readi Mask for escape a fire/smoke situation
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หรืออุปกรณ์หายใจอ่ืนๆ สามารถให้การปกป้อง
ที่เพียงพอสำหรับผู้สวมใส่

“เคร่ืองหายใจป้อนอากาศหรือเคร่ือง
หายใจท่อส่งอากาศ” [Supplied-air respirator
(SAR) or airline respirator] หมายถึง เคร่ืองหายใจ
ส่งอากาศบรรยากาศ (อากาศหายใจปกติ) จาก
แหล่งท่ีไม่ได้อยู่ติดตัวผู้ใช้

“บทน้ี” (This section) หมายถึง มาตรฐาน
การป้องกันระบบหายใจ

“หน้ากากกระชับแน่น” (Tight-fitting
facepiece) หมายถึง ส่วนคลุมท่อทางเข้าเคร่ือง
หายใจผนึกกับใบหน้าอย่างสมบูรณ์

“ตรวจสอบการผนึกของผู้ใช้” (User
seal check) หมายถึง การกระทำของผู้ใช้เคร่ือง
หายใจเพ่ือพิจารณาว่าเคร่ืองหายใจสวมติดกับ
ใบหน้าถูกต้องแล้วหรือไม่

1910.134(c) โครงการป้องกันระบบ
หายใจ (Respiratory protection program)

ให้นายจ้างริเร่ิมและดำเนินงานโครงการ
ป้องกันระบบหายใจที่เขียนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรให้สำเร็จ พร้อมกับกำหนดหลักการและ
ข้ันตอนการใช้เคร่ืองหายใจในพ้ืนท่ีทำงานจำเพาะ
โดยจะต้องมีผู้บริหารโครงการท่ีผ่านการฝึกอบรม
ตามความเหมาะสม นอกจากน้ี อาจมีโครงการ
ใช้เคร่ืองหายใจโดยสมัครใจเพ่ือป้องกันแนวโน้ม
การเกิดอันตรายในบางพ้ืนท่ี

1910.134(c)(1) ในสถานท่ีทำงานใดๆ
ซ่ึงเคร่ืองหายใจมีความจำเป็นในการใช้ป้องกัน
สุขภาพของลูกจ้าง หรือเม่ือใดก็ตามท่ีลูกจ้างต้อง
สวมใส่เคร่ืองหายใจ นายจ้างจะต้องจัดต้ังและ
ดำเนินงานโครงการป้องกันระบบหายใจท่ีเขียน
ข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับกระบวนการ
เฉพาะสำหรับท่ีทำงาน โครงการต้องปรับปรุงให้
ทันสมัยตามความจำเป็นจากเง่ือนไขในสถานท่ี
ทำงานเปล่ียนแปลงไปซ่ึงจะมีผลกระทบถึงการ

ใช้เคร่ืองหายใจ หากทำได้ ให้นายจ้างต้องผนวก
โครงการตามข้อกำหนดต่อไปน้ีเข้าไปในโครงการ
ป้องกันระบบหายใจเข้าไปด้วย

1910.134(c)(1)(i) ข้ันตอนการเลือก
เครื่องหายใจสำหรับใช้ในสถานที่ทำงาน

1910.134(c)(1)(ii) การตรวจสุขภาพ
ลูกจ้างท่ีถูกกำหนดให้ใช้เคร่ืองหายใจ

1910.134(c)(1)(iii) ข้ันตอนการตรวจ
สอบความกระชับสำหรับหน้ากากกระชับแน่น
(Tight-fitting facepiece)

1910.134(c)(1)(iv) ข้ันตอนการใช้งาน
เครื่องหายใจที่ถูกต้องในงานประจำวันและใน
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้

1910.134(c)(1)(v) ขั ้นตอนและ
กำหนดการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ จัดเก็บ
ตรวจสอบ ซ่อมแซม ทำล้ายท้ิง และบำรุงรักษา
อ่ืนๆ สำหรับเคร่ืองหายใจ

1910.134(c)(1)(vi) ข้ันตอนการจัดการ
เพื่อให้มั่นใจว่ามีอากาศสำหรับเครื่องหายใจที่

มีคุณภาพ มีปริมาณและอัตราไหลที่เพียงพอ
สำหรับการใช้งาน

1910.134(c)(1)(vii) ฝึกให้ลูกจ้างใช้
เคร่ืองหายใจในเหตุอันตรายต่างๆ ซ่ึงพวกเขา
อาจจะสัมผัสจากงานประจำวันหรือในขณะเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน

1910.134(c)(1)(viii) ฝึกให้ลูกจ้างใช้
เคร่ืองหายใจท่ีถูกต้องรวมถึงการสวม/การถอด
ข้อจำกัดในการใช้งาน และการซ่อมบำรุง และ

1910.134(c)(1)(ix) ข้ันตอนประเมิน
ประสิทธิผลของโครงการตามเวลากำหนด

1910.134(c)(2) ในสถานท่ีซ่ึงไม่ต้อง
ใช้เคร่ืองหายใจ

1910.134(c)(2)(i) นายจ้างอาจจัดหา
เคร่ืองหายใจแก่ลูกจ้างท่ีร้องขอหรืออนุญาตให้
ใช้เคร่ืองหายใจของตัวเอง หากนายจ้างเห็นว่า
เคร่ืองหายใจเหล่าน้ันไม่สร้างอันตรายข้ึนมาเอง
กรณีนายจ้างพิจารณาการใช้เครื่องหายใจเป็น
เรื่องยอมรับได้ นายจ้างจะต้องให้ข้อมูลที่อยู่
ในภาคผนวก D (Appendix D) [ข้อมูลสำหรับ
ลูกจ้างท่ีใช้เคร่ือง หายใจในกรณีไม่ต้องใช้ตาม
มาตรฐาน (Information for Employees Using
Respirators When Not Required Under the
Standard)] แก่ผู้ใช้เคร่ืองหายใจน้ัน และ

1910.134(c)(2)(ii) นอกจากนั้น
นายจ้างต้องจัดตั้งและดำเนินการโครงการใช้
เคร่ืองหายใจโดยสมัครใจของลูกจ้างตามท่ีเขียน
ไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร เพ่ือให้ม่ันใจว่าลูกจ้าง
เหล่าน้ันมีสมรรถนะทางกายเพียงพอและเคร่ือง
หายใจได้รับการทำความสะอาด จัดเก็บ และบำรุง
รักษาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพต่อ
ผู้ใช้ ข้อยกเว้น : นายจ้างไม่ต้องมีส่วนร่วมใน
โครงการป้องกันระบบหายใจโดยสมัครใจของ
ลูกจ้างท่ีมีการใช้เคร่ืองหายใจเพียงแค่หน้ากาก
กรองฝุ่น (dust mask) เท่าน้ัน

Full Facepiece SAR with an auxiliary Escape
Bottle, APF=1,000 & APF=10,000 (if used in

“escape” mode), Needs to be fit tested

Full Facepiece SCBA
Pressure demand mode is APF=10,000

Needs to be fit tested

Half mask
(Elastomeric)

Powered air-purifying respirator (PAPR)
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1910.134(c)(3) นายจ้างต้องแต่งต้ัง
ผู้บริหารโครงการซึ่งผ่านการฝึกอบรมหรือมี
ประสบการณ์เหมาะสมกับสถานะของโครงการ
ท่ีจะต้องดำเนินงาน ควบคุมดูแล และประเมิน
ผลความสัมฤทธิ์ผล

1910.134(c)(4) นายจ้างจะต้องจัดหา
เคร่ืองหายใจ การฝึกอบรม และบริการทางการ
แพทย์แก่ลูกจ้าง โดยไม่คิดมูลค่า

1910.134(d) การเลือกเคร่ืองหายใจ
(Selection of respirators)

นายจ้างจะต้องประเมินอันตรายต่อระบบ
หายใจในสถานที่ทำงาน ระบุพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
และปัจจัยของผู้ใช้ และพ้ืนฐานการเลือกเคร่ือง
หายใจจากตัวแปรเหล่าน้ี นอกจากน้ี นายจ้าง
ยังต้องพิจารณาประเด็นการใช้เคร่ืองหายใจใน
บรรยากาศมีอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่าง
ฉับพลัน (IDLH) และข้อจำกัดในการเลือกและ
ใช้เครื่องหายใจกรองอากาศให้บริสุทธิ์ (Air-
purifying respirator)

1910.134(d)(1) ข้อกำหนดทั่วไป
(General requirements)

1910.134(d)(1)(i) นายจ้างต้องเลือก
และแจกจ่ายเคร่ืองหายใจท่ีเหมาะสมพิจารณา
จากข้อมูลเก่ียวกับอันตรายต่อระบบหายใจของ
ลูกจ้างผู้สัมผัส สถานท่ีทำงาน และปัจจัยของผู้ใช้
ซ่ึงได้รับผลจากประสิทธิภาพและความน่าเช่ือถือ
ของเคร่ืองหายใจ

1910.134(d)(1)(ii) นายจ้างจะต้อง
เลือกเคร่ืองหายใจท่ีได้รับการรับรองจากสถาบัน
ความปลอดภัยและสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ
(NIOSH-certified respirator) และต้องใช้งาน
เคร่ืองหายใจน้ันตามเง่ือนไขท่ีได้รับการรับรอง

1910.134(d)(1)(iii) นายจ้างต้องระบุ
และประเมินอันตรายต่อระบบหายใจในสถานท่ี
ทำงานซึ่งการประเมินนี้รวมถึงการคาดคะเน
ปริมาณอันตรายต่อระบบหายใจท่ีลูกจ้างสัมผัส
และการระบุสถานะและลักษณะกายภาพของสาร
ปนเป้ือน ในบริเวณท่ีนายจ้างไม่สามารถคาดการณ์
ปริมาณอันตรายที่ลูกจ้างจะสัมผัสได้ ให้พิจารณา
เป็นบรรยากาศอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่าง
ฉับพลัน (IDLH)

1910.134(d)(1)(iv) นายจ้างต้องเลือก
เคร่ืองหายใจท่ีมีรุ่นและขนาดเหมาะสม เป็นท่ี
ยอมรับ และกระชับกับผู้ใช้

1910.134(d)(2) เคร่ืองหายใจสำหรับ
บรรยากาศท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่าง
ฉับพลัน (Respirators for IDLH atmospheres)

1910.134(d)(2)(i) นายจ้างต้องจัดหา
เคร่ืองหายใจต่อไปน้ีให้ลูกจ้างใช้ในบรรยากาศ
ท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ

1910.134(d)(2)(i)(A) เคร่ืองหายใจ
หน้ากากเต็มหน้าบรรจุอากาศในตัว (A full face
-piece pressure demand SCBA) ได้รับการ
รับรองจาก NIOSH มีอายุ (ช่วงเวลา) การใช้งาน
ข้ันต่ำ 30 นาที หรือ

1910.134(d)(2)(i)(B) แบบผสม
เครื่องหายใจส่งอากาศ (SAR) กับถังบรรจุ
อากาศในตัวเพ่ือส่งอากาศ

1910.134(d)(2)(ii) เคร่ืองหายใจจัด
หาไว้เพื่อใช้เฉพาะการหนีออกจากบรรยากาศ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพอย่างฉับพลัน
(IDLH) จะต้องได้รับการรับรองจาก NIOSH ว่า
เป็นเคร่ืองหายใจสำหรับหนีออกจากบรรยากาศ
ท่ีตัวเองถูกนำเขา้ไปใช้งานก่อนหน้าน้ัน

1910.134(d)(2)(iii) ในบรรยากาศท่ี
ปริมาณออกซิเจนไม่เพียงพอ จะต้องพิจารณา
ให้เป็นบรรยากาศอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ
อย่างฉับพลัน (IDLH) ข้อยกเว้น : หากนายจ้าง
แสดงให้เห็นได้ว่า ภายใต้เง่ือนไขท่ีซ่อนอยู่ ส่วน
ผสมของออกซิเจนสามารถทำให้คงอยู่ในย่านท่ี
ระบุไว้ในตาราง II (Table II) ของบทน้ี (ปริมาณ
ออกซิเจนตามระดับสูง) ซึ่งสามารถใช้เครื่อง
หายใจส่งอากาศบรรยากาศ (Atmosphere-
supplying respirator) เช่น SAR หรือ SCBA ได้

1910.134(d)(3) เคร่ืองหายใจสำหรับ
บรรยากาศที่ไม่ใช่ IDLH (Respirators for
atmospheres that are not IDLH)

1910.134(d)(3)(i) นายจ้างต้องจัดหา
เคร่ืองหายใจท่ีให้การป้องกันสุขภาพท่ีเพียงพอ
สำหรับลูกจ้าง และจะต้องแน่ใจว่าเคร่ืองหายใจ
เหล่าน้ีมีคุณสมบัติตีงตามข้อบังคับของ OSHA
ภายใต้เง่ือนไขการทำงานท้ังงานประจำวันท่ัวไป
และในเหตุฉุกเฉินท่ีคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้

 1910.134(d)(3)(i)(A) ค่าตัวแปรการ
ป้องกันท่ีกำหนด [Assigned protection factor
(APF)] นายจ้างต้องใช้ค่า APF ท่ีระบุในตาราง I
ในการเลือกเครื่องหายใจที่มีระดับการป้องกัน
ตรงตามหรือมากกว่าความต้องการของลูกจ้าง
ในกรณีใช้เคร่ืองหายใจแบบผสม [เช่น เคร่ือง
หายใจท่อส่งอากาศ (Airline respirator) กับ
ไส้กรองอากาศ (Air-purifying filter)] นายจ้าง
ต้องแน่ใจว่าค่า APF ของอุปกรณ์เหมาะสมกับ
ลักษณะการทำงานที่นำเครื่องหายใจเข้าไปใช้
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หมายเหตุ
1นายจ้างอาจเลือกเคร่ืองหายใจซ่ึงระบุให้

ใช้ในสถานที่ทำงานที่มีส่วนผสมของสารอันตราย
สูงกว่าเพ่ือนำมาใช้ในท่ีมีส่วนผสมของสารเดียวกัน
ต่ำกว่าได้ หรือในกรณีเคร่ืองหายใจท่ีกำหนดให้
ใช้ไม่ระบุอัตราส่วนผสมของสารอันตราย

2ค่าตัวแปรการป้องกันที่กำหนด [Assigned
protection factor (APF)] ตามตาราง I จะสัมฤทธ์ิ
ผลต่อเม่ือนายจ้างได้ดำเนินการโครงการเคร่ือง
หายใจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองตามข้อ
กำหนดในมาตรฐานน้ี (29 CFR 1910.134)
รวมถึงข้อกำหนดการฝึกอบรม การทดสอบ
ความกระชับ การซ่อมบำรุง และการใช้งาน

3กลุ่มค่า APF นี้ รวมถึงหน้ากากติดไส้กรอง
(Filtering facepieces) และหน้ากากคร่ึงหน้า
ที่มีครอบหน้าทำมาจากวัสดุโพลีเมอร์ยืดหยุ่น
(Elastomeric facepieces)

4นายจ้างต้องได้รับเอกสารหลักฐานจาก
ผู้ผลิตท่ีแสดงให้เห็นว่าเคร่ืองหายใจเหล่าน้ีผ่าน
การทดสอบ ประสิทธิภาพในระดับการป้องกัน
1,000 หรือสูงกว่า เพ่ือให้ได้รับการรับรองว่ามี
ค่า APF 1,000 ซ่ึงค่าป้องกันระดับน้ีอยู่ในระดับ
ดีท่ีสุดตามข้อกำหนดตัวแปรการป้องกันในการ
ทำงานจริง (WPF) หรือตัวแปรการป้องกันในห้อง
ทดลอง (SWPF) ในมาตรฐานน้ีหรือเทียบเท่า
เน่ืองจากไม่ได้เข้าทดสอบประสิทธิภาพดังกล่าว
เครื่องหายใจกรองอากาศใช้พลังงาน (PAPR) และ
เครื่องหายใจป้อนอากาศ (SAR) ที่ส่งอากาศ
เข้าหน้ากากผ่านท่อเข้า ทางส่วนคลุมหมวกแข็ง
หรือท่ีคลุมศีรษะ (Hood) จึงถือเป็นเคร่ืองหายใจ
คลายความกระชับ (Loose-fitting facepiece

respirators) มีค่า APF 25
5ค่า APF เหลาน้ี ห้ามนำไปใช้กับเคร่ือง

หายใจสำหรับหนีจากอันตรายอย่างเดียวเท่าน้ัน
สำหรับเครื่องหายใจสำหรับหนีและใช้ป้องกัน
สารอันตรายเฉพาะชนิดได้ด้วยตามข้อกำหนด
29 CFR 1910 subpart Z นายจ้างจะต้องอ้างอิง
มาตรฐานดังกล่าวในขั้นตอนการใช้งาน ส่วน
เคร่ืองหายใจสำหรับใช้งานในบรรยากาศ IDLH
อื่นๆ มีกำหนดไว้แล้วในข้อบังคับ 29 CFR
1910.134 (d)(2)(ii).

1910.134(d)(3)(i)(B) ค่าส่วนผสมสูง
สุดเม่ือใช้อุปกรณ์ [Maximum use concentration
(MUC)]

1910.134(d)(3)(i)(B)(1) นายจ้าง
ต้องเลือกเครื่องหายใจซึ่งรักษาค่าการสัมผัส
สารอันตราย (วัดด้านนอกเคร่ืองหายใจ) ไว้ท่ีค่า
MUC หรือต่ำกว่า แก่ลูกจ้าง

1910.134(d)(3)(i)(B)(2) นายจ้างต้อง
ไม่นำค่า MUC ไปใช้กับเง่ือนไขหรือบรรยากาศ
ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตอย่างฉับพลัน
(IDLH) ท้ังน้ี นายจ้างต้องเลือกเคร่ืองหายใจท่ี
ระบุให้ใช้ในบรรยากาศ IDLH ตามท่ีกำหนดไว้
ในย่อหน้า (d)(2) ในมาตรฐานน้ี

1910.134(d)(3)(i)(B)(3) ในกรณีค่า
MUC ท่ีคำนวณได้เกินไปถึงระดับอันตรายท่ีเป็น
IDLH สำหรับสารอันตรายบางชนิดหรือตลับ
ไส้กรองมีประสิทธิภาพจำกัด ให้นายจ้างต้ังค่า
MUC ไว้สูงสุดเพ่ืดลดค่าจำกัดการสัมผัสให้ต่ำลง

1910.134(d)(3)(ii) เครื่องหายใจที่
เลือกจะต้องเหมาะสมกับสถานะทางเคมีและ

ลักษณะทางกายภาพของสารปนเป้ือน
1910.134(d)(3)(iii) ในการป้องกันสาร

เคมีในสถานะแก๊สหรือไอระเหยให้นายจ้างจัดหา
1910.134(d)(3)(iii)(A) เคร่ืองหายใจ

ส่งอากาศบรรยากาศ (Atmosphere-supplying
respirator) หรือ

1910.134(d)(3)(iii)(B) เคร่ืองหายใจ
กรองอากาศ (Air-purifying respirator) ท่ีมี

1910.134(d)(3)(iii)(B)(1) ตัวระบุ
การหมดอายุการใช้งานของไส้กรองหรือส่วนท่ี
ใช้ป้องกันอ่ืนๆ  (ESLI) ซ่ึงได้รับการรับรองจาก
สถาบัน NIOSH ตามชนิดของสารปนเป้ือน หรือ

1910.134(d)(3)(iii)(B)(2) ในกรณี
ไม่มีตัว ESLI ท่ีเหมาะสมกับเง่ือนไขในสถานท่ี
ทำงานของลูกจ้าง ให้นายจ้างเปล่ียนแปลงระยะ
การใช้งานของตลับและช่องบรรจุไส้กรองบนพ้ืนฐาน

ตาราง I แสดงค่าตัวแปรการป้องกันที่กำหนดของเครื่องหายใจชนิดต่างๆ5

(Table I Assigned Protection Factors5)
 

 

Type of respirator1, 2 
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mask 
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1. Air-Purifying Respirator 
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2. Powered Air-Purifying 
Respirator (PAPR) 
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3. Supplied-Air Respirator (SAR) 
or Airline Respirator 
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positive-pressure mode 
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4. Self-Contained Breathing 
Apparatus (SCBA) 
    • Demand mode 
    • Pressure-demand or other 
positive-pressure mode (e.g., 
open/closed circuit) 
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Airline Respirator



ความเป็นจริงเพ่ือให้แน่ใจว่าตลับและช่องบรรจุ
ไส้กรองจะถูกเปลี่ยนใหม่ก่อนจะหมดอายุการ
ใช้งาน ท้ังน้ี นายจ้างต้องบรรยายรายละเอียด
และข้อมูลการเปล่ียนตลับและช่องบรรจุไส้กรอง
ในเวลาท่ีกำหนดพร้อมระบุแหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือ
ได้ไว้ในโครงการป้องกันระบบหายใจ

1910.134(d)(3)(iv) ในการป้องกัน
อนุภาค นายจ้างต้องจัดหา :

1910.134(d)(3)(iv)(A) เคร่ืองหายใจ
ส่งอากาศบรรยากาศ (Atmosphere-supplying
respirator) หรือ

1910.134(d)(3)(iv)(B) เคร่ืองหายใจ
กรองอากาศ (Air-purifying respirator) ติดต้ัง
ไส้กรองได้รับการรับรองจาก NIOSH ภายใต้ข้อ
บังคับ 30 CFR part 11 ในฐานะไส้กรองอนุภาค
ประสิทธิภาพสูง (HEPA) หรือเคร่ืองหายใจกรอง
อากาศติดต้ังไส้กรองได้รับการรับรองจาก NIOSH
ภายใต้ข้อบังคับ 42 CFR part 84 หรือ

1910.134(d)(3)(iv)(C) สำหรับสาร
ปนเปื้อนซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่มีขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลางท่ีเป็นค่ากลาง [(MMAD) (วัดจาก
อนุภาคขนาดใหญ่กว่าจำนวน 50% และขนาด
เล็กกว่าจำนวน 50% จากน้ันนำมาเฉล่ียเพ่ือหา
ค่ากลาง)] อย่างน้อย 2 ไมโครเมตร ใช้เคร่ือง
หายใจกรองอากาศติดไส้กรองซ่ึงได้รับการรับรอง
จากสถาบัน NIOSH

1910.134(e) การตรวจประเมินทาง
การแพทย์ (Medical evaluation)

การใช้เครื่องหายใจอาจทำให้เกิดภาระ
ทางกายภาพแก่ลูกจ้างตามชนิดของเคร่ืองหายใจ
ท่ีสวมใส่ เง่ือนไขการทำงานและสถานท่ีทำงาน
ท่ีมีการใช้เคร่ืองหายใจ รวมถึงสุขภาพของลูกจ้าง
ด้วยเหตุนี้ ย่อหน้านี้จึงระบุค่ากำหนดขั้นต่ำ
สำหรับการประเมินทางการแพทย์เพ่ือวัดความ
สามารถในการใช้เคร่ืองหายใจของลูกจ้าง

1910.134(e)(1) ข้อกำหนดทั่วไป
(General)

นายจ้างต้องจัดให้มีการประเมินทางการ
แพทย์เพ่ือวัดความสามารถในการใช้เคร่ืองหายใจ
ก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทดสอบความกระชับหรือ
ใช้เครื่องหายใจในสถานที่ทำงานซึ่งได้กำหนด
ไว้ในโครงการป้องกันระบบหายใจ นายจ้างอาจ
หยุดประเมินทางการแพทย์สำหรับลูกจ้างเมื่อ
ลูกจ้างไม่ได้ใช้เคร่ืองหายใจ

1910.134(e)(2) ข้ันตอนการประเมิน
ทางการแพทย์ (Medical evaluation procedures)

1910.134(e)(2)(i) นายจ้างต้องกำหนด
ให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ
ที่ได้รับใบอนุญาต (PLHCP) อื่นๆ ทำหน้าที่
ประเมินทางการแพทย์โดยใช้แบบสอบถามด้าน
สุขภาพหรือทำการตรวจสุขภาพเพื่อให้ได้รับ
ข้อมูลเดียวกับแบบสอบถาม

1910.134(e)(2)(ii) การประเมินทาง
การแพทย์จะได้รับข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
ใน Sections 1 and 2, Part A of Appendix C
ในมาตรฐานน้ี

1910.134(e)(3) การประเมินทางการ
แพทย์ต่อเนื่อง (Follow-up medical examination)

1910.134(e)(3)(i) นายจ้างต้องแน่ใจ
ว่าได้จัดให้มีการประเมินทางการแพทย์ต่อเน่ือง
สำหรับลูกจ้างตอบแบบสอบถามบางข้อของแบบ
สอบถามข้อ 1 ถึง 8 ใน Section 2, Part A of
Appendix C เป็นผลบวก หรือผู้มีผลตรวจสุขภาพ
ระบุให้เข้ารับการประเมินทางการแพทย์ต่อเน่ือง

1910.134(e)(3)(ii) การประเมินทาง
การแพทย์ต่อเนื่องต้องรวมถึงการทดสอบทาง
การแพทย์ การให้คำปรึกษา หรือการวินิจฉัยโรค
ซ่ึงผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)
จะเป็นผู้ตัดสินใจในข้ันสุดท้าย

1910.134(e)(4) การจัดการแบบสอบถาม
และการตรวจทางการแพทย์ (Administration of
the medical questionnaire and examinations)

1910.134(e)(4)(i) การจัดการเพ่ือให้
มีการตอบแบบสอบถามหรือการตรวจทางการ
แพทย์ต้องทำในระหว่างช่ัวโมงการทำงานปกติ
ในสถานท่ีท่ีลูกจ้างสะดวก และการจัดให้ลูกจ้าง
ตอบแบบสอบถามทางการแพทย์ต้องมั่นใจว่า
ลูกจ้างเข้าใจเน้ือหาในคำถามเหล่าน้ันแล้ว

ตาราง II (Table II) แสดงค่าออกซิเจนที่ไม่เพียงพอตามระยะความสูง
ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องหายใจชนิดส่งอากาศ

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 
7,001-8,0001 

 

 

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

 

  1เหนือ 8,000 ฟุต ไม่มีข้อยกเว้น และท่ีความสูงเหนือ 14,000 ฟุต อากาศสำหรับ
หายใจผ่านเคร่ืองหายใจจะต้องเติมออกซิเจนลงไป (Oxygen-enriched breathing air)

Respirator for IDLH & Escape

Escape Only Respirator
Draeger's emergency

escape breathing apparatus

77777



88888

1910.134(e)(4)(ii) นายจ้างจะต้องจัด
ให้ลูกจ้างมีโอกาสหารือเกี่ยวกับผลการตอบ
แบบสอบถามและการตรวจทางการแพทย์กับผู้
เช่ียว ชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)

1910.134(e)(5) ข้อมูลเพ่ิมเติมสำหรับ
ผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)

1910.134(e)(5)(i) ข้อมูลต่อไปน้ีจะ
ต้องมอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ
(PLHCP) ก่อนท่ีเขา (หรือเธอ) จะลงความเห็น
เกี่ยวกับความสามารถในการใช้เครื่องหายใจ
ของลูกจ้าง

1910.134(e)(5)(i)(A) ขนิดและ
น้ำหนักของเคร่ืองหายใจท่ีลูกจ้างจะใช้

1910.134(e)(5)(i)(B) ระยะเวลาและ
ความถี่ในการใช้เครื่องหายใจ (รวมถึงการใช้
เคร่ืองหายใจเพ่ือกู้ภัยและหนีภัย)

1910.134(e)(5)(i)(C) ผลกระทบต่อ
การทำงานท่ีคาดว่าจะได้รับ

1910.134(e)(5)(i)(D) เสื้อผ้าและ
อุปกรณ์เพ่ิมการป้องกันท่ีจะใช้สวมใส่ และ

1910.134(e)(5)(i)(E) อุณหภูมิและ
ความช้ืนสูงสุดท่ีอาจจะต้องสัมผัส

1910.134(e)(5)(ii) ข้อมูลที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP) ไปก่อนหน้าซ่ึง
ระบุว่าลูกจ้างไม่จำเป็นต้องได้รับการประเมิน
ทางการแพทย์ ในกรณีข้อมูลและตัวผู้เช่ียวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพฯ ยังคงเหมือนเดิม

1910.134(e)(5)(iii) นายจ้างต้องมอบ
สำเนารายละเอียดโครงการป้องกันระบบหายใจ
และสำเนามาตรฐานนี้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)

หมายเหตุย่อหน้า (e)(5)(iii) : เมื่อนายจ้าง
เปลี่ยนตัวผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ
(PLHCP) นายจ้างต้องแน่ใจว่าผู้เช่ียวชาญด้าน
การดูแลสุขภาพฯ คนใหม่ได้รับข้อมูลน้ี ไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีที่นายจ้างจัดให้โดยตรงหรือผู้ทำหน้าที่
คนเก่าเป็นผู้มอบ ท้ังน้ี ข้อบังคับ OSHA ไม่มีจุด
ประสงค์จะให้นายจ้างจัดการประเมินทางกายภาพ
ใหม่สำหรับลูกจ้างท้ังหมดด้วยเหตุมีผู้เช่ียวชาญ
ด้านการดูแลสุขภาพฯ คนใหม่

1910.134(e)(6) การตัดสินทางการ
แพทย์ (Medical determination)

ในการตัดสินความสามารถของลูกจ้าง
ในการใช้เคร่ืองหายใจ นายจ้างจะต้อง

1910.134(e)(6)(i) ได้รับเอกสารลง
ความเห็นระบุความสามารถในการใช้เครื่อง
หายใจของลูกจ้างจาก PLHCP โดยเอกสารลง
ความเห็นดังกล่าวต้องระบุข้อมูลดังต่อไปน้ีเท่าน้ัน

1910.134(e)(6)(i)(A) ข้อจำกัดในการ
ใช้เคร่ืองหายใจอันเน่ืองมาจากเง่ือนไขด้านสุขภาพ
ของลูกจ้าง หรือเง่ือนไขของสถานท่ีทำงานท่ีจะ
ใช้เคร่ืองหายใจ รวมถึงข้อสรุป ลูกจ้างมีความ
สามารถจะใช้เครื่องหายใจหรือไม่

1910.134(e)(6)(i)(B) การประเมิน
ทางการแพทย์ต่อเน่ือง (ถ้าจำเป็น) และ

1910.134(e)(6)(i)(C) ข้อความ
ประกอบสำเนาเอกสารลงความเห็นของผู้เช่ียว
ชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)

1910.134(e)(6)(ii) กรณีเคร่ืองหายใจ
เป็นชนิดแรงดันลบ (Negative pressure respirator)
และผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ (PLHCP)
พบว่าเง่ือนไขด้านสุขภาพของลูกจ้างอาจมีความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อใช้เครื่องหายใจ นายจ้างต้อง
จัดหาเคร่ืองหายใจชนิดกรองอากาศโดยใช้พลังงาน
(PAPR) หากผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ
(PLHCP) ลงความเห็นว่าสามารถใช้ได้ แต่เม่ือ
ประเมินทางการแพทย์ต่อเน่ืองแล้วพบว่าลูกจ้าง
สามารถใช้เครื่องหายใจชนิดแรงดันลบได้แล้ว
นายจ้างไม่จำเป็นต้องจัดหาเครื่องกายใจแบบ
PAPR อีกต่อไป

1910.134(e)(7) การประเมินทางการ
แพทย์เพ่ิมเติม (Additional medical evaluations)
อย่างน้อย นายจ้างต้องจัดให้มีการประเมินทาง
การแพทย์เพ่ิมเติมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของบทน้ี ในกรณี :

1910.134(e)(7)(i) ลูกจ้างคนใดคน
หน่ึงรายงานสัญญาณหรืออาการท่ีเก่ียวข้องกับ
ความสามารถในการใช้เครื่องหายใจ

1910.134(e)(7)(ii) ผู้เช่ียวชาญด้าน
การดูแลสุขภาพฯ หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร
โครงการป้องกันระบบหายใจรายงานให้นายจ้าง
ทราบว่าลูกจ้างคนใดคนหนึ่งจำเป็นต้องได้รับ
การประเมินทางการแพทย์ใหม่

1910.134(e)(7)(iii) ข้อมูลจากโครงการ
ป้องกันระบบหายใจ รวมท้ังการสังเกตุระหว่าง
การทดสอบความกระชับและการประเมินต่างๆ
ระบุความจำเป็นในการประเมินทางการแพทย์
สำหรับลูกจ้างใหม่ หรือ

1910.134(e)(7)(iv) เง่ือนไขในสถานท่ี
ทำงานมีการเปล่ียนแปลง (ตัวอย่าง การออกแรง
ทำงาน ชุดป้องกัน อุณหภูมิ ฯลฯ) ซ่ึงอาจทำให้
เกิดเป็นภาระทางสรีระเพ่ิมมากข้ึนแก่ตัวลูกจ้าง

Physician Licensed Health Care Professional (PLHCP)



1910.134(f) การทดสอบความ
กระชับ (Fit testing)

ย่อหน้านี้ กำหนดให้ลูกจ้างก่อนจะใช้
เคร่ืองหายใจซ่ึงมีหน้ากากกระชับแน่นชนิดแรง
ดันลบหรือแรงดันบวก ต้องเข้ารับการทดสอบ
ความกระชับกับเครื่องหายใจที่มีการผลิต รุ่น
แบบ รูปทรง และขนาดเดียวกับเคร่ืองหายใจท่ี
จะใช้งาน โดยได้กำหนดชนิดของการทดสอบ
ความกระชับที่ได้รับอนุญาต ขั้นตอนทดสอบ
และการนำผลลัพธ์มาใช้งาน

1910.134(f)(1) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ลูกจ้างที่ใช้เครื่องหายใจหน้ากากกระชับแน่น
(Tight-fitting facepiece respirator) ผ่านการ
ทดสอบความกระชับเชิงคุณภาพ (QLFT) หรือ
เชิงปริมาณ (QNFT) ท่ีเหมาะสมตามข้อกำหนด
ในมาตรฐานน้ี

1910.134(f)(2) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ลูกจ้างที่ใช้เครื่องหายใจหน้ากากกระชับแน่น
(Tight-fitting facepiece respirator) ผ่านการทดสอบ
ความกระชับก่อนการใช้ และเมื่อใดก็ตามที่มี
การใช้หน้ากากแตกต่างออกไป (ขนาด รูป ทรง
รุ่น และแบบการผลิต) และอย่างน้อยปีละคร้ัง
หลังจากน้ัน

1910.134(f)(3) นายจ้างต้องจัดให้มี
การทดสอบความกระชับเพ่ิมเติม เม่ือมีลูกจ้าง
รายงาน หรือนายจ้าง ผู้เช่ียวชาญด้านการดูแล
สุขภาพฯ (PLHCP) หัวหน้างาน (Supervisor) หรือ
ผู้บริหารโครงการฯ สังเกตเห็นการเปล่ียนแปลง
ด้านกายภาพของลูกจ้างซ่ึงอาจจะมีผลต่อความ
กระชับในการใช้เคร่ืองหายใจ เง่ือนไขดังกล่าว
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะที่กล่าวไว้นี้) แผลเป็น
ที่ใบหน้า ฟันเปลี่ยนรูป ศัลยกรรมความงาม

หรือน้ำหนักเปล่ียนแปลงจนสังเกตุเห็นได้
 1910.134(f)(4) หากหลังจากผ่านการ

ทดสอบความกระชับ QLFT หรือ QNFT ลูกจ้าง
แจ้งให้นายจ้าง ผู้บริหารโครงการ หัวหน้างาน
หรือผู้เช่ียวชาญด้านการดูแลสุขภาพฯ ทราบว่า
ความกระชับของเคร่ืองหายใจไม่สามารถยอมรับ
ได้ ลูกจ้างต้องได้รับโอกาสให้เป็นผู้เลือกเคร่ือง
หายใจท่ีแตกต่างไปจากเดิม และต้องทดสอบซ้ำ

1910.134(f)(5) การทดสอบความ
กระชับต้องดำเนินการโดยใช้ข้อกำหนดสำหรับ
การทดสอบ QLFT หรือ QNFT ท่ี OSHA ยอมรับ
ซ่ึงข้อกำหนดกังกล่าวน้ีบรรจุไว้ในภาคผนวก A
(Appendix A) ของบทน้ี

1910.134(f)(6) การทดสอบความ
กระชับเชิงคุณภาพ (QLFT) อาจใช้สำหรับทดสอบ
ความกระชับของเคร่ืองหายใจแบบกรองอากาศ
ความดันลบที่ต้องการค่าตัวแปรความกระชับ
(Fit factor) 100 หรือน้อยกว่าเท่าน้ัน

1910.134(f)(7) หากตัวแปรความ
กระชับ [เมื ่อพิจารณาจากข้อกำหนดการ
ทดสอบเชิงปริมาณ (QNFT) ท่ี OSHA ยอมรับ]
มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 1000 สำหรับหน้ากาก
แบบกระชับแน่น หรือเท่ากับหรือมากกว่า 500
สำหรับหน้ากากสวมเต็มหน้าแบบกระชับแน่น
ให้ถือว่าเคร่ืองหายใจน้ัน “สอบผ่าน” การทดสอบ

1910.134(f)(8) การทดสอบความ
กระชับของเครื่องหายใจส่งอากาศหายใจปกติ
(อากาศบรรยากาศ) แบบกระชับแน่น (Tight-
fitting SAR) และเคร่ืองหายใจกรองอากาศชนิด
ใช้พลังงานแบบกระชับแน่น (Tight-fitting PAPR)
จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ทดสอบความกระชับทั้ง
เชิงปริมาณ (QNFT) และเชิงคุณภาพ (QLFT) ใน
ช่วงความดันลบไม่ว่าเคร่ืองหายใจน้ันจะทำงาน
แบบใด (ความดันลบหรือความดันบวก) ในการ
ป้องกันระบบหายใจ

1910.134(f)(8)(i) การทดสอบความ
กระชับเชิงคุณภาพ (QLFT) ของเคร่ืองดับเพลิง
เหล่าน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้เปล่ียนรูปแบบการ
ทำงานของหน้ากากของเคร่ืองหายใจไปเป็นความ
ดันลบพร้อมไส้กรองที่เหมาะสมชั่วคราว หรือ
โดยการใช้หน้ากากของเคร่ืองหายใจชนิดกรอง
อากาศความดันลบท่ีมีผิวหน้า (สำหรับผนึกติด
ใบหน้า) เดียวกัน ในฐานะตัวแทนหน้ากากของ
เคร่ืองหายใจกรองอากาศชนิดใช้พลังงาน

1910.134(f)(8)(ii) การทดสอบความ
กระชับเชิงปริมาณ (QLFT) ของเครื่องหายใจ
เหล่าน้ีจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือได้ดัดแปลงหน้ากาก
เพ่ือให้อากาศตัวอย่างเข้าไปในช่องหายใจสำหรับ

Fit testing
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ผู้ใช้ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างจมูกกับปาก ข้อกำหนดนี้
ระบุให้มีการติดต้ังตัวตรวจสอบตัวอย่างอากาศ
ถาวรบนตัวหน้ากากที่ใช้เป็นตัวแทนทดสอบ
หรือตัวปรับตืดต้ังช่ัวคราวเพ่ือเป็นทางผ่านของ
ตัวอย่างอากาศจากข้างในท่ีครอบหน้า

1910.134(f)(8)(iii) การดัดแปลงใดๆ
บนหน้ากากของเครื่องหายใจสำหรับใช้ในการ
ทดสอบความกระชับท้ังหมดต้องนำออกไปจาก
หน่วยงานและทำการกู้คืนคุณสมบัติท่ีได้รับการ
รับรองจาก NIOSH ก่อนนำกลับมาใช้งานอีกคร้ัง

1910.134(g) การใช้เครื่องหายใจ
(Use of respirators)

ย่อหน้าน้ี นายจ้างต้องจัดทำและดำเนิน
การเพ่ือระบุข้ันตอนการใช้เคร่ืองหายใจท่ีถูกต้อง
ข้อกำหนดเหล่านี้รวมถึงข้อห้ามที่อาจจะส่งผล
ให้ผนึกหน้ากากเกิดการร่ัว (Seal leakage) ข้อ
แนะนำเชิงบังคับไม่ให้ลูกจ้างถอดเคร่ืองหายใจ
ขณะอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นอันตราย ข้อปฏิบัติ
เพ่ือให้แน่ใจว่าเคร่ืองหายใจยังทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดช่วงเวลาทำงาน และข้ันตอน
การใช้เครื่องหายใจในบรรยากาศ IDLH หรือ
ภายในโครงสร้างอาคารขณะเกิดเพลิงไหม้

1910.134(g)(1) การป้องกันผนึก
หน้ากาก (Facepiece seal protection)

1910.134(g)(1)(i) นายจ้างต้องไม่
อนุญาตให้ลูกจ้างท่ีมีลักษณะต่อไปน้ี สวมหน้า
กากแบบกระชับแน่น

1910.134(g)(1)(i)(A) มีขนหรือเครา
อยู่ระหว่างหน้ากากกับผิวใบหน้าหรือไปขัดขวาง
การทำงานของวาล์ว หรือ

1910.134(g)(1)(i)(B) มีเง่ือนใดๆ ท่ี
เป็นอุปสรรคในการผนึกหน้ากากกับใบหน้าหรือ
รบกวนการทำงานของวาล์ว

1910.134(g)(1)(ii) หากลูกจ้างสวม
แว่นสายตาหรือท่ีครอบตาหรืออุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลอื่นๆ นายจ้างต้องแน่ใจอุปกรณ์ที่
ลูกจ้างสวมใส่เหล่าน้ันไม่อยู่ในลักษณะขัดขวาง
การผนึกของหน้ากากกับใบหน้าของผู้ใช้

1910.134(g)(1)(iii) สำหรับเครื่อง
หายใจแบบกระชับแน่นทั้งหมด นายจ้างต้อง
แน่ใจว่าลูกจ้างได้ตรวจสอบการผนึกกับในหน้า
ก่อนใช้งานในแต่ละคร้ังตามข้ันตอนท่ีระบุไว้ใน
ภาคผนวก B-1 (Appendix B-1) หรือข้ันตอนท่ี
ผู้ผลิตเครื่องหายใจแนะนำไว้ซึ่งนายจ้างพิสูจน์
แล้วว่าให้ผลเทียบเท่ากับ Appendix B-1 ในบทน้ี

1910.134(g)(2) ความต่อเนื่องของ
ประสิทธิภาพเคร่ืองหายใจ (Continuing respirator
effectiveness)

1910.134(g)(2)(i) ต้องมีตรวจสอบท่ี
เหมาะสมเกี่ยวกับเงื่อนไขสถานที่ทำงานและ
ระดับท่ีลูกจ้างสัมผัสอันตรายหรือเกิดความเครียด
หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าวที่อาจ
กระทบต่อประสิทธิภาพของเครื่องหายใจ นายจ้าง
จะต้องประเมินความต่อเน่ืองของประสิทธิภาพ
เคร่ืองหายใจ

1910.134(g)(2)(ii) นายจ้างต้อง
แน่ใจว่าลูกจ้างยกเลิกการใช้เครื่องหายใจใน
กรณีต่อไปน้ี

1910.134(g)(2)(ii)(A) ทำความ
สะอาดใบหน้าและที่ครอบหน้าเครื่องหายใจ

เพ่ือป้องกันการระคายเคืองอันมีสาเหตุจากการ
ใช้เคร่ืองหายใจ

1910.134(g)(2)(ii)(B) เม่ือพวกเขา
ตรวจพบไอระเหยหรือแก๊สซึมเข้ามา มีการ
เปล่ียนแปลงแรงต้านการหายใจ หรือมีรูร่ัวบน
หน้ากาก หรือ

1910.134(g)(2)(ii)(C) เปล่ียนเคร่ือง
หายใจหรือไส้กรอง ช้ินส่วนตลับหรือท่ีบรรจุไส้กรอง

1910.134(g)(2)(iii) หากลูกจ้างตรวจ
พบตรวจพบไอระเหยหรือแก๊สซึมเข้ามา มีการ
เปล่ียนแปลงแรงต้านการหายใจ หรือมีรูร่ัวบน
หน้ากาก นายจ้างต้องเปล่ียนใหม่หรือซ่อมแซม
เคร่ืองช่วยหายใจก่อนอนุญาตให้ลูกจ้างกลับเข้า
ไปในพื้นที่ทำงาน

1910.134(g)(3) ข้ันตอนการใช้งาน
ในบรรยากาศ IDLH (Procedures for IDLH
atmospheres)

สำหรับบรรยากาศ IDLH ท้ังหมด นาย
จ้างจะต้องแน่ใจว่า :

1910.134(g)(3)(i) มีลูกจ้าง 1 คน หรือ
ถ้าจำเป็นให้มีมากกว่า 1 คน ประจำอยู่ด้านนอก
พ้ืนท่ีซ่ึงมีบรรยากาศ IDLH

1910.134(g)(3)(ii) ต้องจัดให้มีและ
คงไว้ซ่ึงการติดต่อส่ือสารท้ังทางภาพ เสียง หรือ
สัญญาณผ่านสายระหว่างลูกจ้างท่ีอยู่ข้างในกับ
ลูกจ้างท่ีอยู่ด้านนอกบรรยากาศ IDLH

1910.134(g)(3)(iii) ลูกจ้างท่ีอยู่ด้าน
นอกบรรยากาศ IDLH ต้องได้รับการฝึกอบรม
และมีอุปกรณ์ใช้กู้ภัยที่มีประสิทธิภาพ

1910.134(g)(3)(iv) นายจ้างหรือ
ตัวแทนต้องได้รับแจ้งให้ทราบก่อนลูกจ้างท่ีอยู่



ด้านนอกบรรยากาศ IDLH
จะเข้าไปในข้างใน เพ่ือทำการกู้ภัยฉุกเฉิน

1910.134(g)(3)(v) นายจ้างหรือตัวแทน
ผู้ได้รับมอบอำนาจจากนายจ้างให้จัดหาความ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว

1910.134(g)(3)(vi) ลูกจ้างท่ีอยู่ด้าน
นอกบรรยากาศ IDLH จะต้องมีอุปกรณ์จำเป็น
ต่อไปน้ีติดตัว :

1910.134(g)(3)(vi)(A) เคร่ืองหายใจ
ใช้แรงดัน หรือเคร่ืองหายใจ SCBA แรงดันบวก
อื่นๆ (หรือเครื่องหายใจใช้แรงดันหรือเครื่อง
หายใจส่งอากาศแรงดันบวกอื่นๆ กับอุปกรณ์
ประกอบ SCBA) อย่างใดอย่างหน่ึง

1910.134(g)(3)(vi)(B) อุปกรณ์ช่วย
ชีวิตที่เหมาะสมสำหรับใช้นำตัวลูกจ้างที่เข้าไป
ในบรรยากาศอันตรายออกมา ทั้งนี้ อุปกรณ์
ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยชีวิตลูกจ้างและ
ไม่ไปเพ่ิมความเส่ียงโดยรวมจากผลของการนำ
อุปกรณ์เข้าไปปฏิบัติงาน

1910.134(g)(3)(vi)(C) ใช้วิธีการกู้ภัย
ซึ่งให้ผลเทียบเท่ากับการไม่ใช้อุปกรณ์ตามที่
กำหนดไว้ในย่อหน้า (g)(3)(vi)(B)

1910.134(g)(4) ข้ันตอนสำหรับการ
ดับเพลิงภายในโครงสร้างอาคารเพ่ิมเติมในข้อ
กำหนดภายใต้ย่อหน้า (g)(3) ในสถานการณ์
เพลิงไหม้ภายในโครงสร้างอาคาร นายจ้างจะ
ต้องม่ันใจว่า :

1910.134(g)(4)(i) อย่างน้อยที่สุด
ลูกจ้างสองคนเข้าไปในบรรยากาศ IDLH โดย
ยังคงมีการส่ือสารระหว่างกันทางภาพหรือทาง
เสียงอยู่ตลอดเวลา

1910.134(g)(4)(ii) อย่างน้อยท่ีสุด ลูกจ้าง
สองคนประจำอยู่ด้านนอกบรรยากาศ IDLH และ

1910.134(g)(4)(iii) ลูกจ้างท้ังหมด
ร่วมกันดับเพลิงภายในโครงสร้างอาคารโดยใช้
เคร่ืองหายใจ SCBA

หมายเหตุ 1 สำหรับย่อหน้า (g) : 1 ใน 2
ของลูกจ้างซึ่งประจำอยู่ด้านนอกบรรยากาศ
IDLH อาจจะได้รับแต่งต้ังทำหน้าท่ีเพ่ิมเติม เช่น
ผู้บัญชาการสถานการณ์ (Incident commander)
สำหรับเหตุฉุกเฉินหรือเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
(Safety officer) ตราบเท่าท่ีสามารถทำได้โดยไม่
ไปเพ่ิมความเส่ียงต่อความปลอดภัยและสุขภาพ
ของนักดับเพลิงรายอ่ืนท่ีร่วมอยู่ในสถานการณ์

หมายเหตุ 2 สำหรับย่อหน้า (g) : ไม่มี
ข้อความใดๆ ในบทน้ีท่ีมีความหมายให้กันนัก
ดับเพลิงออกไปจากปฏิบัติการกู้ภัยก่อนที่ทีม
ระงับเหตุท้ังหมดจะมาถึง

1910.134(h) การซ่อมบำรุงและดูแล
รักษาเคร่ืองหายใจ (Maintenance and care
of respirators)

นายจ้างต้องจัดให้มีการทำความสะอาด
ฆ่าเชื้อโรค จัดเก็บ ตรวจสอบ และซ่อมแซม
เคร่ืองหายใจท่ีลูกจ้างใช้

1910.134(h)(1) การทำความสะอาด
และฆ่าเช้ือโรค นายจ้างต้องจัดหาเคร่ืองหายใจ
ท่ีสะอาด ถูกหลักอนามัยและอยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดีแก่ลูกจ้าง นายจ้างต้องแน่ใจว่าเคร่ืองหายใจ
ได้รับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคตาม
ขั้นตอนในภาคผนวก B-2 (Appendix B-2)
ของบทน้ี หรือตามข้ันตอนท่ีผู้ผลิตเคร่ืองหายใจ
แนะนำซึ่งให้ประสิทธิภาพเทียบเท่า เครื่อง
หายใจเหล่าน้ีต้องได้รับการทำความสะอาดและ
ฆ่าเช้ือโรคเป็นระยะ ดังน้ี

1910.134(h)(1)(i) เครื่องหายใจ
เฉพาะตัวของลูกจ้างคนหน่ึงคนใดต้องได้รับการ
ทำความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคบ่อยเท่าท่ีจำเป็น
เพ่ือให้ยังคงอยู่ในสภาพถูกหลักอนามัย

1910.134(h)(1)(ii) เคร่ืองหายใจท่ีใช้
ร่วมกันหลายคนจะต้องทำความสะอาดและฆ่า
เช้ือโรคก่อนบุคคลอ่ืนจะสวมใส่

1910.134(h)(1)(iii) เครื่องหายใจ
สำหรับใช้ในเหตุฉุกเฉินจะต้องทำความสะอาด
และฆ่าเช้ือโรคหลังใช้งานแต่ละคร้ัง และ

1910.134(h)(1)(iv) เครื่องหายใจ
สำหรับใช้ทดสอบความกระชับจะต้องทำความ
สะอาดและฆ่าเช้ือโรคหลังใช้งานแต่ละคร้ัง

1910.134(h)(2) การจัดเก็บ (Storage)
นายจ้างต้องแน่ใจว่าเครื่องหายใจถูก

จัดเก็บในลักษณะดังต่อไปน้ี
1910.134(h)(2)(i) เคร่ืองหายใจท้ัง

หมดถูกจัดเก็บเพื่อป้องกันความเสียหาย การ
ปนเป้ือน ฝุ่น แสงแดด ความร้อนจัด ความช้ืน
สูง และสารเคมีท่ีจะสร้างความเสียหาย โดยจะ
ต้องมีการจัดเก็บอย่างดีเพื่อป้องการเสียรูปทั้ง
ตัวหน้ากากและวาล์วหายใจ

1910.134(h)(2)(ii) เพ่ืมเติมข้อกำหนด
ในย่อหน้า (h)(2)(i) ของบทน้ี เคร่ืองหายใจใช้
ในเหตุฉุกเฉินจะต้อง :
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1910.134(h)(2)(ii)(A) จัดเก็บในท่ี
สามารถ เข้าถึงจากพ้ืนท่ีทำงานได้

1910.134(h)(2)(ii)(B) จัดเก็บในตู้
หรือในที่ปิดซึ่งมีเครื่องหมายกำกับไว้ชัดเจนว่ามี
เคร่ืองหายใจใช้ในกรณีฉุกเฉินเก็บไว้ข้างใน และ

1910.134(h)(2)(ii)(C) จัดเก็บไว้ด้วย
กันกับคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต

1910.134(h)(3) การตรวจสอบ (Inspection)
1910.134(h)(3)(i) นายจ้างต้องแน่ใจ

ว่าเคร่ืองหายใจได้รับการตรวจสอบดังต่อไปน้ี
1910.134(h)(3)(i)(A) เคร่ืองหายใจ

ทั้งหมดที่ใช้ในการทำงานประจำวันต้องได้รับ
การตรวจสอบก่อนใช้งานและในระหว่างการ
ทำความสะอาด

1910.134(h)(3)(i)(B) เคร่ืองหายใจท่ี
ประจำการไว้ใช้ในกรณ๊เกิดเหตุฉุกเฉินต้องได้รับ
การตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละคร้ังและตามท่ี
ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต รวมท้ังต้อง
ตรวจความเรียบร้อยของส่วนประกอบก่อนและ
หลังใช้งานแต่ละคร้ัง และ

1910.134(h)(3)(i)(C) เคร่ืองหายใจ
สำหรับหนีฉุกเฉินเท่าน้ันต้องได้รับการตรวจสอบ
ก่อนนำไปใช้ในสถานที่ทำงาน

1910.134(h)(3)(ii) นายจ้างต้องแน่ใจ
ว่าการตรวจสอบเครื่องหายใจได้รวมถึงสิ่งดัง
ต่อไปน้ีไว้ด้วยแล้ว :

1910.134(h)(3)(ii)(A) การตรวจดู
ส่วนประกอบของเคร่ืองหายใจ ความแน่นของ
ส่วนต่อต่างๆ และสภาพของชิ้นส่วน รวมถึง
(แต่ไม่จำกัดเฉพาะที่กล่าวถึงนี้) ที่ครอบหน้า
สายรัดศีรษะ วาล์ว ท่อเช่ือมต่อ และตลับ ช่อง

บรรจุหรือตัวไส้กรอง และ
1910.134(h)(3)(ii)(B) ตรวจดูส่วนท่ี

เป็นยางยืดหยุ่นว่ายังมีคุณสมบัติดีอยู่ หรือมี
ร่องรอยการเส่ือมสภาพ

1910.134(h)(3)(iii) เพิ่มเติมในข้อ
กำหนดย่อหน้า (h)(3)(i) และ (ii) ของบทน้ี
เคร่ืองหายใจแบบบรรจุอากาศในตัวเองต้องได้รับ
การตรวจสอบเดือนละครั้ง ถังบรรจุออกซิเจน
ต้องตรวจสอบสถานะบรรจุเต็มและต้องอัดอากาศ
ใหม่เม่ือความดันตกลงไปถึงระดับ 90% ตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต นายจ้างจะต้องแน่ใจว่า
ตัวปรับแรงดันและอุปกรณ์เตือนทำงานเป็นปกติ

1910.134(h)(3)(iv) สำหรับเครื่อง
หายใจท่ีประจำการไว้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นายจ้างจะต้อง :

1910.134(h)(3)(iv)(A) รับรองเคร่ือง
หายใจโดยทำเอกสารบันทึกการตรวจสอบ ช่ือ
(หรือลายเซ็น) ของผู้ทำการตรวจสอบ สิ่งที่
ตรวจพบ สิ่งที่ต้องดูแลรักษา และหมายเลข
เครื่องหรือรหัสอื่นซึ่งระบุว่าเครื่องหายใจผ่าน
การตรวจสอบแล้ว และ

1910.134(h)(3)(iv)(B) ระบุข้อมูลน้ีลง
บนป้ายหรือแถบท่ีพ่วงติดกับท่ีเก็บเคร่ืองหายใจ
ติดไว้กับตัวเครื่องหายใจ หรือนำไปรวมกับ
รายการตรวจสอบท่ีบันทึกเป็นเอกสารหรือแฟ้ม

อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลน้ีต้องรักษาไว้จนกว่าจะมี
การรับรองเคร่ืองคร้ังต่อไป

1910.134(h)(4) การซ่อม (Repairs)
นายจ้างจะต้องแน่ใจว่าเครื่องหายใจที่

ตรวจสอบ “ไม่ผ่าน” หรือพบส่ิงผิดปกติได้ถูก
เลิกใช้งานแล้วและถูกกำจัดทิ้ง หรือได้รับการ
ซ่อม หรือการปรับตามข้ันตอนต่อไปน้ี

1910.134(h)(4)(i) การซ่อมหรือ
การปรับเครื่องหายใจต้องทำโดยบุคคลที่ผ่าน
การฝึกอบรมการปฏิบัติงานดังกล่าว และต้องใช้
ชิ้นส่วนที่ออกแบบสำหรับเครื่องหายใจของผู้
ผลิตท่ีได้รับการรับจาก NIOSH เท่าน้ัน

1910.134(h)(4)(ii) การซ่อมจะต้อง
ทำตามข้อแนะนำและข้อกำหนดจำเพาะสำหรับ
ชนิดและขอบเขตการซ่อมของเครื่องหายใจที่
ได้รับมาจากผู้ผลิต และ

1910.134(h)(4)(iii) วาล์วปรับสมดุล
อากาศ ตัวปรับแรงดัน และอุปกรณ์เตือน ต้อง
ได้รับการปรับหรือซ่อมโดยผู้ผลิตหรือช่างเทคนิค
ท่ีได้รับการฝึกอบรมโดยผู้ผลิตเท่าน้ัน

1910.134(i) คุณภาพอากาศหายใจ
และการใช้ (Breathing air quality and use)

ย่อหน้าน้ี กำหนดให้นายจ้างจัดหาอากาศ
หายใจมีความบริสุทธิ์สูงแก่ลูกจ้างที่ใช้เครื่อง
หายใจชนิดส่งอากาศบรรยากาศ (แบบท่อส่ง
อากาศและ SCBA)

1910.134(i)(1) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
อากาศอัด ออกซิเจนอัด อากาศเหลว และ
ออกซิเจนเหลวท่ีใช้กับเคร่ืองหายใจมีคุณสมบัติ
จำเพาะต่อไปนี้

1910.134(i)(1)(i) ออกซิเจนอัดและ
เหลวจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของ
United States Pharmacopoeia สำหรับออกซิเจน
ใช้ทางการแพทย์หรือใช้หายใจ

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

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



1910.134(i)(1)(ii) อากาศอัดและ
เหลวจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับของ
Grade D breathing air ตามท่ีระบุในมาตรฐาน
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) ไร้กล่ินซ่ึงเป็น
ท่ีสังเกตุได้

1910.134(i)(2) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ออกซิเจนอัดไม่ถูกใช้ในเครื่องหายใจชนิดส่ง
อากาศบรรยากาศ (Atmosphere-supplying
respirators) ท่ีใช้ส่งอากาศมาก่อนหน้าน้ี

1910.134(i)(3) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ส่วนผสมออกซิเจนท่ีมากกว่า 23.5% ถูกใช้ใน
อุปกรณ์ท่ีออกแบบเพ่ือใช้หรือจ่ายออกซิเจนเท่าน้ัน

1910.134(i)(4) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ถังอากาศใช้ส่งอากาศหายใจไปยังเคร่ืองหายใจ
มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปน้ี

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) ถังอากาศหายใจท่ี
ซ้ือมาได้รับการรับรองโดยวิเคราะห์จากอากาศ
หายใจของผู้จัดจำหน่ายซ่ึงมีคุณสมบัติตรงตาม
ข้อกำหนด Grade D breathing air และ

1910.134(i)(4)(iii) ปริมาณความช้ืน
ในถังอากาศไม่เกินระดับที่จะทำให้อุณหภูมิ
ควบแน่นไม่เกิน -50 ํ F (-45 ํ C) ท่ี 1 ความ
ดันบรรยากาศ

1910.134(i)(5) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
เคร่ืองสร้างแรงดัน (Compressor) สำหรับใช้ส่ง
อากาศหายใจไปยังเครื่องหายใจได้ติดตั้งและ
อยู่ในสถานภาพต่อไปนี้

1910.134(i)(5)(i) ป้องกันสารปนเป้ือน
เข้ามาในระบบส่งอากาศ

1910.134(i)(5)(ii) ลดปริมาณความ

ช้ืนลงซ่ึงทำให้อุณหภูมิควบแน่นท่ี 1 ความดัน
บรรยากาศอยู่ท่ี 10 ํ F (5.56 ํ C) ใต้อุณหภูมิ
โดยรอบ

1910.134(i)(5)(iii) มีตัวฟอกอากาศ
และไส้กรองแทรกอยู่ข้างในเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ
ในคุณภาพของอากาศหายใจ ตัวฟอกอากาศ
และไส้กรองดังกล่าวต้องให้คงอยู่ และเปลี่ยน
หรือทำให้คืนสภาพตามระยะเวลาตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิต

1910.134(i)(5)(iv) แขวนแผ่นป้าย
บอกข้อมูลการเปลี่ยนครั้งล่าสุดและลายเซ็นผู้
ได้รับมอบหมายจากนายจ้างให้ทำการเปลี่ยน
แผ่นป้ายน้ีต้องอยู่ท่ีตัวเคร่ือง Compressor

1910.134(i)(6) กรณีเครื่อง Compressor
ไม่ได้หล่อลื่นด้วยน้ำมัน นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศหายใจมี
ไม่เกิน 10 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm)

1910.134(i)(7) กรณีเครื่อง Compressor
หล่อล่ืนด้วยน้ำมัน นายจ้างต้องติดอุปกรณ์เตือน
ความร้อนจัดหรือระดับคาร์บอนมอนอกไซด์

เกินขีดกำหนดหรือท้ังสองอย่าง ในการตรวจจับ
ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ อากาศที่ส่งไปยัง
เคร่ืองหายใจต้องประเมินคุณภาพเป็นระยะเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์เกิน
10 ส่วนต่อล้านส่วน (ppm)

1910.134(i)(8) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ข้อต่อและตัวประกบของระบบอากาศสำหรับ
หายใจใช้ร่วมกันไม่ได้กับระบบอากาศซึ่งไม่ใช่
สำหรับหายใจหรือแก๊สอ่ืนๆ ในสถานท่ีทำงาน
ทั้งนี้ ต้องไม่มีสารที่เป็นพิษเล็ดลอดเข้าไปใน
ท่ออากาศสำหรับหายใจ

1910.134(i)(9) นายจ้างต้องใช้ถัง
บรรจุอากาศหายใจได้รับการรับรองจากสถาบัน
NIOSH มีเคร่ืองหมายแสดงคุณสมบัติท่ีมีอยู่ตาม
ข้อบังคับการประกันคุณภาพของ NIOSH สำหรับ
เคร่ืองหายใจ SCBA สอดคล้องกับมาตรฐานการ
รับรองเคร่ืองหายใจของ NIOSH ตามความใน
42 CFR part 84

1910.134(j) การระบุไส้กรอง ช่องบรรจุ
และตลับไส้กรอง (Identification of filters,
cartridges, and canisters)

นายจ้างต้องแน่ใจว่าไส้กรอง ช่องบรรจุ
และตลับไส้กรองท้ังหมดท่ีใช้ในสถานท่ีทำงาน
ได้รับการติดป้ายรหัสสีตามมาตรฐาน NIOSH
ซึ่งจะต้องไม่ดึงป้ายออกและข้อความบนป้าย
ต้องยังคงอ่านออกตลอดเวลา

1910.134(k) การฝึกอบรมและการ
ให้ข้อมูล (Training and information)

ย่อหน้าน้ี กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการ
ฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิผลแก่ลูกจ้างผู้ต้องใช้เคร่ือง
หายใจ การฝึกอบรมต้องมีเนื้อหาครอบคลุม
เข้าใจง่ายและให้จัดซ้ำทุกปีหรือบ่อยข้ึนถ้าจำเป็น
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นอกจากนี้ยังกำหนดให้นายจ้างจัดหาข้อมูล
พ้ืนฐานเก่ียวกับเคร่ืองหายใจตามภาคผนวก D
(Appendix D) ของบทน้ีแก่ลูกจ้างท่ีสวมเคร่ือง

หายใจที่ไม่ได้กำหนดโดยบทนี้หรือโดยคำสั่ง
ของนายจ้าง

1910.134(k)(1) นายจ้างต้องแน่ใจว่า
ลูกจ้างแต่ละคนแสดงให้เห็นว่ามีความรู้อย่าง
น้อยดังต่อไปน้ี

1910.134(k)(1)(i) เหตุผลที่เครื่อง
หายใจมีความจำเป็น วิธีสวมกระชับ ใช้งาน
หรือซ่อมบำรุงท่ีสอดคล้องกับประสิทธิภาพการ
ป้องกันของเคร่ืองหายใจน้ันๆ

1910.134(k)(1)(ii) ส่ิงท่ีเป็นข้อจำกัด
และความสามารถของเคร่ืองหายใจ

1910.134(k)(1)(iii) วิธีใช้เครื่อง
หายใจให้มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
รวมถึงในสถานการณ์ท่ีเคร่ืองหายใจขัดข้อง

1910.134(k)(1)(iv) วิธีตรวจสอบ การ
สวม การถอด การใช้ และการตรวจดูผนึกของ
เคร่ืองหายใจ

1910.134(k)(1)(v) ขั้นตอนในการ
ซ่อมบำรุงและจัดเก็บเคร่ืองหายใจ

1910.134(k)(1)(vi) วิธีสังเกตุและ
จดจำสัญญาณหรืออาการทางสุขภาพท่ีอาจจำกัด
การใช้เคร่ืองหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ และ

1910.134(k)(1)(vii) ข้อกำหนดท่ัวไป
ในมาตรฐานน้ี

1910.134(k)(2) การฝึกอบรมต้อง
ทำในลักษณะท่ีลูกจ้างสามารถเข้าใจเน้ือหาได้

Respirators Training

1910.134(k)(3) นายจ้างต้องจัดการ
ฝึกอบรมก่อนจะให้ลูกจ้างใช้เครื่องหายใจใน
สถานท่ีทำงาน

1910.134(k)(4) นายจ้างผู้ท่ีสามารถ
แสดงให้เห็นว่าลูกจ้างเข้าใหม่ได้รับการฝึกอบรม
ที่มีเนื ้อหาเป็นไปตามข้อกำหนดในย่อหน้า
(k)(1)(i) จนถึง (vii) มาแล้วภายในระยะไม่เกิน
12 เดือนก่อนหน้า ไม่จำเป็นต้องจัดฝึกอบรม
เพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้ตามที่กำหนดไว้ในย่อ
หน้า (k)(1) ซ้ำอีก การฝึกอบรมก่อนหน้าน้ีของ
ลูกจ้างเข้าใหม่ที่นายจ้างไม่ต้องจัดซ้ำดังกล่าว
ต้องจัดข้ันไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันฝึกจนถึง
วันเข้าทำงานคร้ังแรก

1910.134(k)(5) การฝึกซ้ำต้องจัดปีละ
คร้ัง และเม่ือมีสถานการ์ต่อไปน้ีเกิดข้ึน :

1910.134(k)(5)(i) มีการเปลี ่ยน
สถานที่ทำงานหรือชนิดเครื่องหายใจที่ใช้ใน
การฝึกอบรมคร้ังก่อนถูกยกเลิกการใช้งาน

1910.134(k)(5)(ii) ลูกจ้างมีความรู้
และทักษะการใช้เครื่องหายใจไม่เพียงพอซึ่งมี
สาเหตุมาจากไม่ได้ฝึกซ้ำในเนื้อหาและทักษะ
ท่ีจำเป็น หรือ

1910.134(k)(5)(iii) เกิดสถานการณ์
ใดๆ ที่ทำให้เห็นว่ามีจำเป็นจะต้องฝึกอบรมซ้ำ
เพื ่อความมั ่นใจในความปลอดภัยในการใช้
เคร่ืองหายใจ

1910 .134(k)(6) ข้อแนะนำพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับเครื่องหายใจที่มีอยู่ในภาคผนวก D
(Appendix D) ของบทน้ี นายต้องจะต้องแจกจ่าย
ข้อมูลในรูปของตัวอักษรหรือเสียงแก่ลูกจ้างที่
สวมเคร่ืองหายใจใช้งานท่ีไม่ได้กำหนดโดยบทน้ี
หรือโดยคำส่ังของนายจ้าง

1910.134(l) การประเมินโครงการ
(Program evaluation)

มาตรฐานการป้องกันระบบหายใจฉบับน้ี
กำหนดให้นายจ้างทำการประเมินสถานท่ีทำงาน
เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการป้องกันระบบหายใจที่
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ดำเนินการอย่างเหมาะสม



และทำการสืบค้นข้อมูลลูกจ้างเพ่ือให้แน่ใจว่า
พวกเขาใช้เคร่ืองหายใจได้อย่างถูกต้อง

1910.134(l)(1) นายจ้างจำเป็นต้อง
ทำการประเมินสถานที่ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อกำหนดท่ีเขียนข้ึนเป็นลายอักษรในโครงการ
ปัจจุบันได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลแล้ว
และจะได้มีการดำเนินการเช่นน้ีต่อไป

1910.134(l)(2) นายจ้างต้องสืบค้น
ข้อมูลลูกจ้างท่ีถูกกำหนดให้ใช้เคร่ืองหายใจเป็น
ระยะเพื่อให้เข้าถึงทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อ
ประสิทธิผลของโครงและการระบุปัญหาต่างๆ
ปัญหาใดๆ ที่ถูกระบุระหว่างการสืบค้นข้อมูล
ลูกจ้างต้องได้รับการแก้ไข ตัวแปรท่ีต้องสืบค้น
รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะท่ีกล่าวไว้น้ี) :

1910.134(l)(2)(i) ความกระชับของ
เครื่องหายใจ (รวมถึงความสามารถในการใช้
เครื่องหายโดยไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
ระบบป้องกันของสถานท่ีทำงาน)

1910.134(l)(2)(ii) การเลือกเคร่ือง
หายใจเหมาะสมกับลักษณะอันตรายท่ีลูกจ้างสัมผัส

1910.134(l)(2)(iii) การเลือกเคร่ือง
หายใจถูกต้องตามเง่ือนไขของสถานท่ีซ่ึงลูกจ้าง
ทำงานอยู่ และ

1910.134(l)(2)(iv) การซ่อมบำรุง
ท่ีถูกต้อง

1910.134(m) การเก็บรักษาเอกสาร
บันทึกข้อมูล (Recordkeeping)

มาตรฐานน้ีกำหนดให้นายจ้างจัดทำและ
เก็บรักษาข้อมูลการประเมินทางการแพทย์ การ
ทดสอบความกระชับ และโครงการป้องกันระบบ
หายใจ ข้อมูลน้ีจะอำนวยความสะดวกในการมี
ส่วนร่วมในโครงการของลูกจ้าง ช่วยนายจ้าง
ในการตรวจประเมินความสมบูรณ์ของโครงการ
และเป็นบันทึกข้อมูลจัดเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ตรวจสอบตามข้อบังคับ

1910.134(m)(1) การประเมินทางการ
แพทย์ (Medical evaluation) ข้อมูลการประเมิน
ทางการแพทย์จะต้องเก็บรักษาไว้และพร้อมใช้

ประโยชน์ โดยเป็นไปตามข้อกำหนด 29 CFR
1910.1020

1910.134(m)(2) การทดสอบความ
กระชับ (Fit testing)

1910.134(m)(2)(i) นายจ้างจะต้องจัด
ทำบันทึกผลการทดสอบความกระชับท้ังในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพของลูกจ้าง รวมถึง

1910.134(m)(2)(i)(A) ช่ือหรือการ
ระบุบุคคลของลูกจ้างท่ีเข้าทดสอบ

1910.134(m)(2)(i)(B) ขนิดของความ
กระชับที่ทำการทดสอบ

1910.134(m)(2)(i)(C) ลักษณะเฉพาะ
แบบ ทรง และขนาดของเคร่ืองหายใจท่ีเข้าทำ
การทดสอบ

1910.134(m)(2)(i)(D) วันท่ีทำการ
ทดสอบ และ

1910.134(m)(2)(i)(E) ผลการทดสอบ
ผ่าน/ไม่ผ่าน สำหรับการทดสอบเชิงคุณภาพ
(QLFT) หรือตัวแปรความกระชับ และผลการ
ทดสอบเชิงปริมาณ (QNFT) บันทึกเป็นเส้นกราฟ
ต่อเน่ืองตามเวลาท่ีใช้ (Strip chart recording)
หรือบันทึกในรูปแบบอื่น

1910.134(m)(2)(ii) บันทึกผลการ
ทดสอบความกระชับต้องเก็บไว้อ้างอิงสำหรับ
ผู้ใช้เคร่ืองหายใจจนกว่าจะมีการทดสอบความ
กระชับคร้ังต่อไป

1910.134(m)(3) สำเนาโครงการ
ป้องกันระบบหายใจฉบับปัจจุบันต้องเก็บรักษา
ไว้โดยนายจ้าง

1910.134(m)(4) ข้อมูลท่ีกำหนดให้
บันทึกลงไปตามความในย่อหน้าน้ีจะต้องนำมา
แสดงได้หากมีความต้องการจากลูกจ้างท่ีได้รับ
ผลกระทบ หรือจากเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ (Assistant Secretary)
หรือตัวแทนเพ่ือการตรวจสอบและคัดสำเนา

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)
แนวปฏิบัติตาม Appendix A, Appendix B-1,
Appendix B-2, Appendix C, และ Appendix D
ของมาตรฐานน้ีถือเป็นข้อบังคับ

หมายเหตุกองบรรณาธิการ เน้ือหาของ
Appendix A, Appendix B-1, Appendix B-2,
Appendix C, และ Appendix D ของมาตรฐานน้ี
เราจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไป

Respirator Fit Testing

Donning Respirator
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