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นับตัง้ แตขอ บังคับการทํางานในพืน้ ทีอ่ บั
อากาศของสํ า นั ก บริ ก ารสุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (OSHA)
ในบทบัญญัติ 29 CFR 1910.146 ประกาศใช
เมื่อป 1993 มีการนําไปใชกับอุตสาหกรรม
กอสรางโดยตรงนอยมาก นายจางที่อยูในภาค
อุตสาหกรรมกอสรางมักประยุกตใชมาตรฐาน
สําหรับอุตสาหกรรมทัว่ ไปมาประยุกตใชเนือ่ งจาก
ไมมีขอบังคับเฉพาะงานของตัวเอง อยางไรก็ดี
เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม ป 2015 OSHA ไดประกาศ
ใชขอ บังคับการทํางานในทีอ่ บั อากาศสําหรับงาน
กอสรางในบทบัญญัติ 29 CFR Subpart AA
1926.1200 เพิม่ เติมจากขอบังคับการทํางาน
ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศสําหรับอุตสาหกรรมทัว่ ไปทีม่ ี
อยู โดยเปนบทบัญญัตจิ าํ เพาะสําหรับการทํางาน
ในพื้นที่อับอากาศในงานกอสราง เชื่อกันวาขอ
บังคับนี้ จะชวยปองกันไมใหเกิดความสูญเสีย
จากการทํางานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศทีม่ อี ตั ราเฉลีย่
บาดเจ็บ 780 ราย เสียชีวิต 5 ตายตอปได
ในการแถลงขาวมาตรฐานการทํางานใน
พื้นที่อับอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2015
ดร.เดวิด ไมเคิลส (Dr.David Michaels) เลขานุการ
ฝายแรงงานของ OSHA กลาววา “ขอบังคับนี้
จะชวยชีวิตของคนงานกอสราง ซึ่งงานกอสราง
แตกตางจากงานอุตสาหกรรมทั่วไป เนื่องจาก
งานกอสรางมีการเปลี่ ยนแปลงสภาพงานอยู
ตลอดเวลา เมื่องานกอสรางคืบหนาไป สภาพ

ของพื้ นที่ อับอากาศก็ไมเหมือนเดิม” และยัง
เสริมดวยวา “คนงานทุกคนตองมีสิทธิ์ที่จะได
ทํางานในสถานทีป่ ลอดภัยและไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพ และตองระลึกไวเสมอวาคนงานตอง
ไดรบั การปองกันทีเ่ หมือนกันเมือ่ ทํางานในพืน้ ที่
อันตรายลักษณะเดียวกัน”
พืน้ ทีอ่ บั อากาศกับพืน้ ทีอ่ บั อากาศตอง
ไดรบั อนุญาตกอนเขา
ตามคําจํากัดความในขอบังคับ OSHA
พื้ นที่ อั บอากาศ (Confined Space)
หมายถึง พื้นที่ที่มีขนาดใหญพอจะใหคนงาน
คนหนึ่งเขาไปได แตไมไดออกแบบใหสามารถ
ปฏิบัติงานภายในอยางตอเนื่อง มีทางเขาและ
ทางออกทีจ่ ํากัด
พืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาตกอน
เขา (PRCS; permit-required confined space)
หมายถึง พืน้ ทีอ่ บั อากาศทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะ
หนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน ดังตอไปนี้
 ภายในบรรจุหรือมีแนวโนมวาจะบรรจุ
ไวซึ่งบรรยากาศที่เปนอันตราย
 ภายในบรรจุไวซึ่งวัสดุที่มีแนวโนมจะ
ปดลอมคนงานที่เขาไป
 โครงสรางภายในมีลก
ั ษณะทีอ่ าจทําให
คนงานติดกับหรือขาดอากาศอากาศหายใจ เชน
ผนังเบนเขาหาตัวคนงานหรือพืน้ เอียงลงขางลาง
 ภายในบรรจุไวซึ่งอันตรายตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของคนงานที่ระบุไดอื่นๆ

อันตรายทัว่ ไป
ขอบังคับการทํางานในพื้นที่อับอากาศ
ฉบับใหมของ OSHA มีเปาหมายลดความเสี่ยง
จากอันตรายทั่ วไปของพื้ นที่อับอากาศในงาน
กอสราง อาทิ การขาดออกซิเจนและการมีอยู
ของแกส ไอสาร หรือฟูมที่ระเบิดไดหรือมีพิษ
ตัวอยางของพื้นที่อับอากาศ เชน ชองเก็บกัก
น้ําเสีย ชองคนลอด ทอระบายอากาศ ถังบรรจุ
ของเหลว บอขยะ บอทิ้งสิ่งปนเปอน และอื่นๆ
อีกทัง้ สามารถควบคุมอันตรายโดยการปดล็อค
สวนที่เคลื่อนไหว ตัดกระแสไฟฟาที่สงไปปอน
อุปกรณและหรือสายไฟ ปดกั้นทอสงไอน้ําและ
ผลิตภัณฑทปี่ อ นเขาทอระบายหรือสูบของเหลว
ออกหรือตรวจวัดสภาพอากาศและระบายอากาศ
ความเหมือนและความแตกตางของ
ขอบังคับ
ขอบังคับใหม OSHA 29 CFR 1926.1200
แตกตางจากมาตรฐานสําหรับอุตสาหกรรมอยางไร
เปนความจริงทีว่ า มาตรฐานการทํางาน
ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศฉบับใหมของ OSHA เขียนขึน้
เพือ่ เปนกระจกสะทอนมุมมองทีเ่ ปนปญหาของ
อุตสาหกรรมทัว่ ไป คณะทํางานบริษทั กอสรางที่
ประยุกตมาตรฐานฉบับปจจุบนั ของอุตสาหกรรม
มาใชตอ งเปลีย่ นแปลงการดําเนินงานหลายดาน
เมื่อทําตามขอบังคับใหมของ OSHA เนื่องจาก
มีความแตกตางกันมากพอสมควรระหวางงาน
อุตสาหกรรมทั่วไปกับงานกอสราง
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แผนภูมิขอบังคับ OSHA 29 CFR 1926.1200

นายจางเจาของพื้นที่
(Host Employer)
กอนเขา
(Pre entry)

หลังเขา
(Post entry)

ผูร บั เหมาควบคุมงานพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
(Controllong Contractor)
กอนเขา
(Pre entry)

ผูร บั เหมาชวง
(Sub Contractor)

หลังเขา
(Post entry)

หลังเขา
(Post entry)

กอนเขา
(Pre entry)

ประสานงาน
ระหวางการเขา
Coordinate during entry

ผูร บั เหมาชวง
(Sub Contractor)

ขอบังคับการทํางานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศฉบับ
ใหมมขี อ กําหนดจําเพาะในสวนการประสานงาน
เมื่อมีนายจางหลายรายในสถานที่ปฏิบัติงาน
เดียวกันซึง่ เปนการทําใหแนใจวาจะไมมอี นั ตราย
ถูกนําเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศโดยลูกจางทีท่ าํ งาน
ตางออกไปในบริเวณใกลเคียง มาตรฐานการ
ทํางานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศของภาคอุตสาหกรรม
ทัว่ ไปเนนทีก่ ารสือ่ สารและการประสานงาน แต
ในงานกอสรางโดยธรรมชาติแลวจะมีผรู บั เหมา
หลายรายปฏิบตั งิ านรวมกันในภารกิจทีต่ า งออก
ไปในพืน้ ทีเ่ ดียวกันซึง่ ตองมีการประสานงานกัน
อยูต ลอดเวลาแมไมไดทํางานชิน้ เดียวกันก็ตาม
(ดูแผนภูม)ิ
จากแผนภูมิ งานกอสรางมีนายจางหลัก
เจาของพืน้ ทีง่ านกอสราง (Host Employer) ซึง่ จะ
มีหนวยงานอืน่ เขามารวมทํางานดวย กอนเขาไป
ทํางานในพื้นที่อบั อากาศ นายจางเจาของพื้นที่
ตองใหขอ มูลแกผรู บั เหมาทีม่ หี นาทีค่ วบคุมงาน
(Controlling Contractor) ซึง่ ผูร บั เหมาควบคุมงาน
ก็ตอ งใหขอ มูลแกผรู บั เหมาทีจ่ ะเขาไปทํางานใน
พื้นที่อับอากาศ (Sub-Contractor) อีกตอหนึ่ง
เกีย่ วกับแนวโนมอันตรายทีอ่ าจจะมีหรือเกิดขึน้
โดยนายจางทีร่ ับผิดชอบงานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
(ผูร บั เหมาทีเ่ ปนผูป ฏิบตั งิ าน) ซึง่ อาจมีมากกวา
หนึ่ งรายแต ละรายตองใหขอมูลแก ผู รั บเหมา
ควบคุมถึงแผนการทํางานที่พวกเขาจะตองทํา
ตามและคาดการณอนั ตรายทีต่ อ งเผชิญ ทัง้ นี้ ผู
รับเหมาควบคุมงานจะรับผิดชอบการประสานงาน
ของผูร บั เหมาปฏิบตั งิ าน หากมีหลายรายทํางาน
ในที่แหงเดียวกันก็ปองกันความขัดแยงและไม
ทําใหสถานทีท่ าํ งานเกิดอันตรายหรือนําอันตราย
อื่นเขาไป เมื่อผูรับเหมาปฏิบัติงานออกมาจาก
พืน้ ทีอ่ บั อากาศหลังจากเขาไปทํางานตามแผนหรือ
ทีไ่ ดรบั มอบหมาย ผูร บั เหมาควบคุมตองสอบถาม

ถึงการปฏิบตั งิ านหรืออันตรายทีพ่ วกเขาพบซึง่ ผู
รับเหมาปฏิบตั งิ านตองรายงานตามความเปนจริง
จากนัน้ ผูร บั เหมาควบคุมจะรวบรวมขอมูลทัง้ หมด
รายงานแกนายจางเจาของงาน
นอกจากนี้ ขอบังคับใหมยังไดรวมเอา
“บุคลากรผูม คี ณ
ุ สมบัต”ิ (competent person)
เขาไปดวย มาตรฐานงานพืน้ ทีอ่ บั อากาศสําหรับ
อุตสาหกรรมทั่ วไป กําหนดใหนายจางเปนผู
ประเมินพืน้ ทีก่ ารทํางานและระบุพนื้ ทีอ่ บั อากาศ
แตขอ บังคับใหมสาํ หรับงานกอสรางของ OSHA
กําหนดใหบคุ ลากรผูม คี ณ
ุ สมบัตทิ าํ หนาทีน่ แี้ ทน
นายจางซึง่ อาจจะเปนหัวหนางานหรือเปนคณะ
บุคคลก็ได
ยิ่งไปกวานั้น ขอบังคับใหมกําหนดใหมี
การระงับการทํางานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศไวชวั่ คราว
แทนการสั่งยุติหรือยกเลิก หากมีเงื่อนไขที่ไม
สามารถอนุญาตใหเขาไปภายใตขอ กําหนดของการ
อนุญาตเขาไปทํางาน โดยการระงับใหทาํ จนกวา
จะเห็นวาเงื่อนไขที่เกิดชั่วคราวนั้นไมไดทําให
ลักษณะพื้นที่ภายในเปลี่ยนแปลงไปหรือไมได
สรางอันตรายชนิดใหมขึ้นมา
ในมาตรฐานมาตรา 1926 กําหนดใหมี
การตรวจสอบสภาพบรรยากาศภายในพื้ นที่
อับอากาศอยางตอเนือ่ งในบริเวณทีส่ ามารถทําได
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมระบุใหมกี ารตรวจสอบ
สภาวะบรรยากาศเปนชวงเวลาและไมไดบอกวา
เปนเวลานานเทาใด เพียงแตระบุ หากนายจาง
ตรวจสอบเปนระยะๆ ถือวาเพียงพอแลว OSHA
ไมไดกําหนดใหมีการตรวจสอบอยางตอเนื่อง
อยางเครงครัด แตถาสามารถทําไดจะเปนการ
ปฏิบัติทดี่ ีทสี่ ุด
มาตรฐานใหม OSHA กําหนดใหนายจาง
จัดใหมรี ะบบเตือนลวงหนาเมือ่ ผลการตรวจสอบ
อยางตอเนือ่ งระบุจะมีอนั ตรายจากการปดลอม

ที่ไมใชการกั้นแยกบุคคล เชน นําทวมฉับพลัน
เกิดขึน้
สุดทาย นายจางตองจัดใหมกี ารฝกอบรม
ดวยภาษาและคําศัพททลี่ กู จางสามารถเขาใจได
ขอบังคับใหมมผี ลกระทบอะไรบาง
ขอบังคับใหมของ OSHA ครอบคลุมถึง
ทุกพื้นที่การทํางานกอสราง ยกเวน การขุดดิน
การกอสรางใตดนิ การทํางานใตนา้ํ โดยใชกลอง
บรรจุอากาศหรือหีบใตนํา การอัดอากาศและ
การดําน้ํา โดยตองทําตามกฎที่กําหนดไว หาก
สถานประกอบการใดมีการทํางานทีส่ อดคลองกับ
ขอบังคับทั้งของการกอสรางและอุตสาหกรรม
ทั่วไป และอยูในขายครอบคลุมของ 29 CFR
1926.1200-Confined Spaces in Construction
ตองปฏิบัติตามขอบังคับใหม
ขัน้ ตอนการดําเนินการของนายจาง
ขั้ นตอนของนายจางในการประยุกตใช
มาตรฐานใหมตองเริ่มดวยการพิจารณาวาการ
ทํางานในสถานประกอบการของตัวเองอยู ใน
ขอบขายการบังคับใชหรือไม ตัวอยางเชน การ
พิจารณาพื้นที่อับอากาศในพื้นที่ งานกอสราง
หากมีหนึง่ แหงหรือมากกวามีแนวโนมอันตราย
อยูภ ายใน นายจางจะตองจัดลําดับอันตรายของ
พื้นที่อับอากาศแลวดําเนินตามขอบังคับ
กลาวโดยสรุปแลว ขอบังคับการทํางาน
ในพื้นที่อับอากาศงานกอสรางของ OSHA เปน
ความพยายามเขาถึงและใหมผี ลบังคับครอบคลุม
อุตสาหกรรมกอสรางมากทีส่ ดุ เพือ่ ความปลอดภัย
ของคนงาน ดร.เดวิด ไมเคิลส ย้ําวา กฎเหล็ก
ของขอบังคับใหมคือ “การจัดฝกอบรม การ
ตรวจสอบและประเมินพืน้ ทีท่ าํ งานอยางตอเนือ่ ง
รวมถึงการตืดตอสือ่ สารในทุกระดับเพือ่ ปกปอง
คนงานใหมีความปลอดภัยและสุขภาพดี
การวางแผนระดับองคกรเพือ่ นําขอบังคับ

SAFET Y LIFE 2

ใหมมาใชจาํ เปนตองมีการใหขอ มูลเกีย่ วกับ
ผลกระทบที่จะมีตอองคกรและแนวทางปรับใช
กับระบบที่มีใชงานอยูแลว ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของ
จะตองศึกษาขอมูลมาตรฐานใหมอยางละเอียด
ถี่ถวนพรอมกับทําความเขาใจในทุกหัวขอ เพื่อ
ประโยชนแกทงั้ องคกรและผูท าํ งานในพืน้ ทีจ่ ริง
สาระสําคัญของ 29 CFR Subpart AA
1926.1200 การทํางานในพื้นที่อับอากาศ
สําหรับงานกอสราง
1926.1203 ขอกําหนดทัว่ ไป (1926.
1203 General requirements)
(a) กอนปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีท่ าํ งาน นายจาง
แตละรายตองมัน่ ใจวาบุคลากรผูม คี ณ
ุ สมบัตไิ ดรบั
การรับรอง (Competent Person) ไดระบุถงึ พืน้ ที่
อับอากาศทัง้ หมดทีค่ นงานคนหนึง่ หรือมากกวา
จะเขาไปทํางานขางในโดยตรง และระบุดวยวา
พื้ นที่ อับอากาศใดเปนพื้ นที่ อนุญาตใหเขาได
โดยการพิจารณาและประเมินองคประกอบที่มี
อยูขางใน ถาจําเปนใหทําการทดสอบดวย
(b) หากสถานทีท่ าํ งานมีพนื้ ทีอ่ บั อากาศ
ตองไดรับอนุญาตกอนเขา นายจางที่เปนผูร ะบุ
หรือไดรบั แจงการระบุพนื้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั
อนุญาตกอนเขาเหลานัน้ ตองปฏิบัติดงั นี้
(1) แจงใหลูกจางทราบโดยการติดปาย
เตือนหรือใชมาตรการอืน่ ทีไ่ ดผลลัพธเหมือนกัน
เพื่อระบุถึงตําแหนงและอันตรายของพื้นที่อับ
อากาศ โดยปายตองมีขอความตามทีก่ ําหนดไว
ใน 1926.1203(b)(1) นั่นคือ “อันตรายพื้ นที่ อั บอากาศต องได รั บอนุญาตก อนเข า
หามเขา” (“DANGER - PERMIT REQUIRED
CONFINED SPACE, DO NOT ENTER”) หรือใช

คําทีม่ คี วามหมายใกลเคียงเพือ่ ใหสรางความนา
สนใจใหแกปายเพิ่มขึ้นก็ได
(2) แจงใหตวั แทนลูกจางและผูร บั เหมา
ควบคุมงานโดยตรง ไมตองใชปายเตือนเพือ่ ให
ทราบถึงพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขา
และอันตรายที่มีอยูขางในของพื้นที่แตละแหง
(c) นายจางแตละรายที่ระบุหรือไดรับ
แจงการระบุพื้นที่อับอากาศตองไดรับอนุญาต
กอนเขาซึ่งไมอนุญาตใหลูกจางในสังกัดเขาไป
ทํางาน ตองมีมาตรการที่ไดผลในการปองกัน
ลูกจางไมใหเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศนัน้ เพิม่ เติม
จากการปฏิบัติตามขอบังคับอื่นๆ ที่กําหนดไว
ในมาตรฐานนี้
(d) หากนายจางรายใดตัดสินใจใหลกู จาง
ในสังกัดเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาต
กอนเขา นายจางรายนัน้ จะตองทําแผนอนุญาต
การทํางานในพื้ นที่ อับอากาศเปนลายลักษณ
อักษรตามขอกําหนดใน 1926.1204 โดยตองทํา
กอนการเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศและในระหวาง
การเขาไปปฏิบัติงานซึ่งแผนดังกลาวตองไดรับ
การตรวจสอบจากลูกจางและตัวแทนที่ ไดรับ
การแตงตัง้ จากพวกเขา
(e) นายจางรายใดรายหนึง่ อาจเลือกใช
กระบวนการเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาต
ตามทีร่ ะบุในขอ 1926.1203(e)(2) ภายใตใน
เงือ่ นไขทีอ่ ยูใ นขอ 1926.1203(e)(1)
(1) นายจางรายใดทีล่ กู จางของตัวเองเขา
ไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขา
ไมจําเปนตองทําตามขอกําหนด 1926.1204
ถึง 1206 และ 1926.1208 ถึง 1211 หากทํา
ตามเงือ่ นไขดังตอไปนีไ้ ดทั้งหมด

(i) นายจางสามารถแสดงใหเห็นวาได
กําจัดหรือแยกอันตรายทางกายภาพออกไปดวย
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม ดังนั้น ภายใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขาจึงเหลือ
แตอนั ตรายตามสภาพทีเ่ ปนจริงในขณะนัน้ หรือ
บรรยากาศที่มีแนวโนมอันตรายเทานั้น
(ii) นายจางสามารถแสดงใหเห็นวา การ
ระบายอากาศดวยแรงลมอยางตอเนือ่ งอยางเดียว
เพียงพอตอการทําใหพนื้ ที่อับอากาศตองไดรับ
อนุญาตกอนเขามีความปลอดภัยจะเขาไป และ
เมือ่ ระบบระบายอากาศจะหยุดทํางานลง ผูเ ขา
ไปขางในสามารถกลับออกมาไดอยางปลอดภัย
(iii) นายจางจัดทําขอมูลการตรวจสอบ
และเฝาติดตามสภาพภายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ ซึง่
สนับสนุนการแสดงออกตามขอกําหนดขางตน
1926.1203(e)(1)(i) และ 1926.1203(e)(1)(ii)
(iv) หากจําเปนตองเขาไปในพื้ นที่อับ
อากาศกอนมีการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหไดขอ มูลตาม
ที่กําหนดไวตามขอ 1926.1203(e)(1)(iii)
การเขาไปตองทําตามขอบังคับ 1926.1204 ถึง
1211 ของมาตรฐานนี้
(v) ขอมูลที่ ใชพิจารณาและสนับสนุน
ตามที่ ระบุ ไว ในข อ 1926.1203(e)(1)(i)
(e)(1)(ii) และ (e)(1)(iii) ขางตน นายจาง
ตองทําเปนเอกสารแจกจายใหลกู จางแตละราย
ที่จะเขาไปในพื้นที่อบั อากาศตองไดรบั อนุญาต
กอนเขาตามทีร่ ะบุในขอ 1926.1203(e) หรือ
ตัวแทนของลูกจางที่ไดรับมอบหมาย และ
(vi) การเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั กาศตองไดรบั
อนุญาตกอนเขาตามความในขอ 1926.1203
(e)(1) ใหทาํ ตามขอกําหนดในขอ 1926.1203 (e)(2)
หมายเหตุ ขอ 1926.1203(e)(1) ให
ดูขอ 1926.1203(g) ในการจัดประเภทพื้นที่
อับอากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขาใหมหลังจาก
กําจัดอันตรายออกไปหมดแลว
(2) ขอกําหนดตอไปนีใ้ ชสาํ หรับการเขา
ไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขา
ซึง่ เปนไปตามเงือ่ นไขในขอ 1926.1203(e)(1)
(i) เงือ่ นไขใดๆ ทีท่ าํ ใหไมปลอดภัยในการ
เคลือ่ นยายสวนปดคลุมทางเขาจะตองถูกกําจัด
ออกไปกอนการเคลือ่ นยายสวนปดคลุมทางเขา
(ii) เมื่อเคลื่อนยายสวนปดคลุมทางเขา
ชองเปดตองไดรบั การปองกันทันทีดว ยราว สวน
ปดคลุมชั่วคราว หรือที่กั้นชั่วคราวอื่นๆ เพื่อ
ปองกันการตกลงไปในชองเปดนัน้ โดยอุบตั เิ หตุ
และเพื่อปองกันวัตถุแปลกปลอมตกลงในพื้นที่
อับอากาศในขณะผูที่ลงไปกําลังปฏิบัติงาน
(iii) กอนลูกจางเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองมี
การทดสอบบรรยากาศภายในดวยอุปกรณตรวจวัด
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อานคาโดยตรงที่เทียบคาแลว เพื่อหาปริมาณ
สวนผสมออกซิเจน แกสและไอสารไวไฟ รวมถึง
แนวโนมสารพิษที่ปนเปอนในอากาศ ลูกจางที่
เขาไปในพื้นที่อับอากาศหรือตัวแทนลูกจางที่
ไดรบั การแตงตัง้ ตองมีโอกาสรับรูก ารทดสอบกอน
การเขาตามที่กําหนดในขอนี้
(iv) ตองไมมีบรรยากาศที่เปนอันตราย
ภายในพื้นที่อับอากาศตราบเทาที่ยังมีลูกจาง
ทํางานอยูขางใน
(v) การระบายอากาศดวยแรงลมตองทํา
อยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้
(A) ลูกจางคนใดก็ตามตองไมเขาไปใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศจนกวาการระบายอากาศจะทําให
บรรยากาศอันตรายหมดไป
(B) ระบบระบายอากาศดวยแรงลมตอง
ใชระบายอากาศโดยตรงบริเวณติดกับตัวลูกจางที่
อยูใ นพืน้ ทีอ่ บั อากาศ และตองทําตอเนือ่ งจนกวา
ลูกจางทัง้ หมดจะออกไปจากพืน้ ทีอ่ บั อากาศนัน้
(C) อากาศที่ เข าไปแทนอากาศที่ ถู ก
ระบายออกไปตองมาจากแหลงที่สะอาด และ
ตองไมไปเพิ่มอันตรายใหกับพื้นที่อับอากาศ
(vi) บรรยากาศภายในพื้นที่อับอากาศ
ตองไดรบั ตรวจสอบอยางตอเนือ่ ง ยกเวนนายจาง
ของลูกจางที่เขาไปจะสามารถแสดงใหเห็นวา
อุปกรณใชตรวจสอบอากาศตอเนือ่ งไมมจี าํ หนาย
ในเชิงพาณิชย หรือการตรวจสอบเปนชวงเวลาก็
เพียงพอแลว กรณีมีการตรวจสอบอากาศอยาง
ตอเนือ่ ง นายจางตองมัน่ ใจวาอุปกรณตรวจวั ด
บรรยากาศมีการเตือนใหผอู ยูข า งในทัง้ หมดรับรู
ถึงการถึงคาจํากัดของบรรยากาศที่กําหนดไว
หรือมีลูกจางคนหนึ่งเปนผูตรวจสอบเครื่องวัด
ดวยความถีท่ เี่ หมาะสมเพือ่ ใหลกู จางทัง้ หมดใน
พื้นที่มีเวลาเพียงพอที่จะหนีออกมาเมื่อสภาพ
บรรยากาศภายในถึงขีดอันตราย กรณีไมไดใช
การตรวจสอบอากาศอยางตอเนื่อง ตองใชการ
ตรวจสอบเปนชวงเวลา การตรวจสอบทั้งหมด
ตองแนใจวามีการระบายอากาศดวยแรงลมอยาง
ตอเนือ่ งเพือ่ ปองกันการสะสมของบรรยากาศที่
เปนอันตราย ลูกจางทีเ่ ขาไปในพื้นทีอ่ ับอากาศ
หรือตัวแทนทีไ่ ดรบั การแตงตัง้ ตองมีโอกาสสังเกต
การตรวจสอบที่กําหนดไวในขอนี้
(vii) หากอันตรายถูกตรวจจับไดขณะ
เขาไปในพื้นที่อับอากาศ
(A) ลูกจางแตละคนที่เขาไปตองออกมา
โดยทันที
(B) ตองทําการประเมินอันตรายในพืน้ ที่
อับอากาศ เพื่อพิจารณาสาเหตุทําใหอันตราย
เกิดขึน้
(C) นายจางตองจัดใหมมี าตรการปองกัน

ลูกจางใหพน จากอันตรายกอนมีการเขาครัง้ ตอไป
(viii) นายจางตองมัน่ ใจในความปลอดภัย
ของวิธีการเขาและออกพื้นที่อับอากาศที่ใชอยู
หากใชการระบบแขวนตัว ตองออกแบบและสราง
ที่แขวนตัวสวนบุคคล ทั้งนี้อนุญาตใหใชระบบ
แขวนตัวทํางานทั่ วไปหากไดการรับรองใหใช
เปนทีแ่ ขวนตัวสวนบุคคลจากวิศวกรวิชาชีพเปน
ลายลักษณอักษรกอนการใชงาน
(ix) นายจางตองตรวจสอบวาพื้นที่อับ
อากาศปลอดภัยทีจ่ ะเขาไปและมีการใชมาตรการ
ตรวจสอบกอนการเขาตามทีร่ ะบุไวในขอ 1926.
1203(e)(2) โดยทําเปนเอกสารระบุวนั ที่ ทีต่ งั้
ของพืน้ ทีอ่ บั อากาศและลายเซ็นผูจ ดั ทําเอกสาร
เอกสารนีต้ อ งทํากอนการเขาและจองแจกจายให
กับลูกจางแตละคนทีจ่ ะเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
หรือตัวแทนลูกจางทีไ่ ดรับการแตงตัง้
(f) เมื่ อมีการเปลี่ ยนแปลงรูปรางและ
การใชงานพืน้ ที่อบั อากาศไมตองไดรบั อนุญาต
กอนเขาซึ่งอาจเปนอันตรายกับผูเขาไป หรือมี
สิง่ บอกเหตุวา การประเมินอันตรายภายในพืน้ ที่
ทีท่ ํากอนหนานัน้ ไมพียงพอ นายจางทีม่ ีลกู จาง
เขาไปในพื้ นที่ อับอากาศแตละแหงตองใหผู มี
คุณสมบัติไดการรับรอง (Competent Person)
คนหนึ่งทําการประเมินพื้นที่อับอากาศนั้นใหม
และหากจําเปนใหจาํ แนกประเภทของพืน้ ทีใ่ หม
เปนพื้นทีอ่ ับกาศที่ตอ งไดรบั อนุญาตกอนเขา
(g) พืน้ ทีอ่ บั อากาศใดทีน่ ายจางจัดประเภท
ใหเปนพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขา
อาจเปลีย่ นเปนพืน้ ทีอ่ บั อากาศไมตอ งไดรบั อนุญาต
กอนเขาโดยผู มีคุณสมบัติไดการรับรองเปนผู
พิจารณาตัดสินใจจัดประเภทพืน้ ทีอ่ บั อากาศใหม
หากตรงกับขอกําหนด 1926.1203(g)(1)
จนถึง (g)(4) ดังตอไปนี้
(1) หากพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาต
กอนเขาไมมหี รือไมมแี นวโนมบรรยากาศอันตราย
หรือหากอันตรายทั้งหมดในพื้นทีถ่ ูกกําจัดหรือ
ถูกแยกออกโดยไมมกี ารเขาไปในพืน้ ที่ (ยกเวน
นายจางแสดงใหเห็นวาการกระทําดังกลาวโดย
ไมมีการเขาไปในพื้นที่ไมสามารถทําได) พื้นที่
อับอากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขาอาจเปลีย่ น
เปนพืน้ ทีอ่ บั อากาศไมตอ งไดรบั อนุญาตกอนเขา
ไดตราบเทาทีอ่ ันตรายทีไ่ มเกี่ยวกับบรรยากาศ
ยังคงถูกกําจัดหรือแยกออกไป
(2) นายจางของลูกจางที่เขาไปในพื้นที่
อับอากาศตองกําจัดหรือแยกอันตรายโดยไม
เขาไปขางในพืน้ ที่ ยกเวนจะแสดงใหเห็นวาการ
กระทําดังกลาวไมสามารถทําได ในกรณีจาํ เปน
จะตองเขาไปในพื้นที่อับอากาศเพื่อกําจัดหรือ
แยกอันตราย การเขาไปจะตองทําตามขอบังคับ

1926.1204 ถึง 1211 ของมาตรฐานนี้ หากการ
ตรวจสอบและทดสอบระหวางการเขาไปแสดง
ใหเห็นวาอันตรายภายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศถูกกําจัด
หรือถูกแยกออกไปแลว พืน้ ทีอ่ บั อากาศนัน้ อาจ
ถูกยกระดับเปนพืน้ ทีอ่ บั อากาศไมตอ งขออนุญาต
กอนเข าได ตราบเท าที่ อั นตรายถู กกําจัดหรือ
ถูกแยกออกไป
หมายเหตุ ขอ 1926.1203(g)(2) การ
ควบคุมบรรยากาศอันตรายดวยระบบระบาย
อากาศแบบแรงดันลมไมสามารถกําจัดหรือแยก
อันตรายได และ ขอ 1926.1203(e) พืน้ ทีอ่ บั
อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขาทีท่ างเขาถูกปด
คลุมไวซึ่งนายจางสามารถแสดงใหเห็นวา การ
ใชระบบระบายอากาศดวยแรงลมอยางเดียว
สามารถควบคุมอันตรายในพื้นที่อับอากาศได
(3) นายจางที่ลูกจางเขาไปในพื้นที่อับ
อากาศตองทําเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาวา
อันตรายทัง้ หมดในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาต
กอนเขาถูกจํากัดหรือถูกแยกออกไป โดยตอง
ระบุวันที่ สถานที่ตั้งของพื้นที่อับอากาศ และ
ลายเซ็นของผูพ จิ ารณาและลงความเห็นดังกลาว
เอกสารดังกลาวตองแจกจายใหลกู จางแตละคน
ที่เขาไปในพื้นที่อับอากาศหรือตัวแทนที่ไดรับ
แตงตั้ง และ
(4) หากอันตรายเกิดขึน้ ภายในพืน้ ทีอ่ บั
อากาศตองไดรับอนุญาตซึ่งถูกจัดประเภทใหม
เปนพืน้ ทีอ่ บั อากาศไมตอ งไดรบั อนุญาตกอนเขา
ตามขอ 1962.1203(g) ลูกจางแตละคนตอง
ออกจากพืน้ ทีอ่ บั อากาศ นายจางของลูกจางตอง
ประเมินพืน้ ทีอ่ บั อากาศนัน้ ใหมและจัดประเภท
กลับไปเปนพืน้ ที่อับอากาศตองไดรับอนุญาต
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กอนเขาตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้
(h) การสื่ อสารและการประสานงาน
การเขาพื้นที่อับอากาศ
(1) กอนเริ่มตนการเขาพื้นที่อับอากาศ
นายจางเจาของพืน้ ทีต่ อ งใหขอ มูลตอไปนี้ (ถามี)
แกผูรับเหมาควบคุม
(i) ตําแหนงที่ตั้งของพื้นที่อับอากาศที่
รูจกั แตละแหง
(ii) อันตรายหรือแนวโนมอันตรายใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศแตละแหง หรือเหตุผลทีถ่ กู จัดให
เปนพื้นทีอ่ ับอากาศตองรับอนุญาตกอนเขา
(iii) มาตรการเตือนอันตรายลวงหนาที่
นายจางเจาของพืน้ ทีห่ รือผูร บั เหมาควบคุมงาน
กอนหนาหรือนายจางทีล่ กู จางเขาพืน้ ทีไ่ ดทาํ ไว
เพือ่ ปองกันอันตรายใหกบั ลูกจางที่เขาพื้นทีอ่ ับ
อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขา
(2) กอนเริ่มตนการเขาพื้นที่อับอากาศ
ผูรับเหมาควบคุมงานตอง
(i) รับขอมูลจากนายจางของพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับ
พืน้ ทีอ่ ับอากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขา
(ii) ใหขอมูลทีต่ อ ไปนีแ้ กคนงานทีจ่ ะเขา
ไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขา
และคนงานอืน่ ๆ ในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านซึง่ กิจกรรม
ของพวกเขาอาจมีผลทําใหเกิดอันตรายขึน้ ภายใน
พื้นที่อับอากาศ
(A) ขอมูลทีไ่ ดรบั จากนายจางเจาของพืน้ ที่
(B) ขอมูลเพิ่มเติมที่ผูรับเหมาควบคุม
งานมีไวตามทีร่ ะบุในขอ (h)(1) ของสวนนี้ และ
(C) มาตรการเตือนอันตรายลวงหนาที่
นายจางเจาของพืน้ ทีห่ รือผูร บั เหมาควบคุมงาน
กอนหนาหรือนายจางทีล่ กู จางเขาพืน้ ทีไ่ ดทาํ ไว
เพือ่ ปองกันอันตรายใหกบั ลูกจางที่เขาพื้นทีอ่ ับ
อากาศทีต่ องไดรับอนุญาตกอนเขา
(3) กอนเริ่มตนการเขาพื้นที่อับอากาศ
นายจางของลูกจางทีจ่ ะเขาไปตอง
(i) รับขอมูลทัง้ หมดจากผูร บั เหมาควบคุม
งานเกีย่ วกับอันตรายภายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศและ
การเขาพื้นที่
(ii) แจงใหผรู บั เหมาควบคุมงานเขาพืน้ ที่
อับอากาศวานายจางของลูกจางทีเ่ ขาไปในพืน้ ที่

อับอากาศรับรูขอมูลตางๆ รวมถึงอันตรายที่มี
แนวโนมเผชิญหนาหรือสรางขึน้ ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
แตละแหง
(4) ผูรับเหมาควบคุมงาน และนายจาง
ของลูกจางทีเ่ ขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองประสาน
งานเขาพื้นที่อับอากาศเมื่อ
(i) มี คนงานมากกว าหนึ่ งกลุ มเข าไป
ปฏิบตั ิงานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาต
กอนเขาในเวลาเดียวกัน
(ii) การเข าพื้ นที่ อับอากาศต องไดรับ
อนุญาตกอนเขาทําในเวลาเดียวกันกับกิจกรรม
อื่นที่คาดการณไดวาอาจทําใหเกิดอันตรายตอ
การเขาพื้นที่อับอากาศ
(5) หลังจากการเขาพื้นที่อบั อากาศ
(i) ผู รับเหมาควบคุมงานเขาพื้ นที่ อับ
อากาศตองสอบถามผูเ ขาไปแตละกลุม เกีย่ วกับ
การปฏิบตั ิงานตามแผนและอันตรายทีพ่ วกเขา
เผชิญหนาหรือสรางขึ้ นมาในพื้ นที่ อับอากาศ
ระหวางการเขาพื้นที่อับอากาศ
(ii) นายจ างของลู กจ างที่ เขาพื้ นที่ อับ
อากาศตองแจงใหผูรับเหมาควบคุมงานโดยไม
รอชาถึงการทํางานตามแผนและอันตรายทีเ่ ผชิญ
หนาหรือสรางขึ้นมาในพื้นที่อับอากาศระหวาง
การเขา และ
(iii) ผูรับเหมาควบคุมงานตองรายงาน
ใหนายจางเจาของพืน้ ทีท่ ราบถึงการแลกเปลีย่ น
ขอมูลกับกลุมผูเขาพื้นที่อับอากาศ
หมายเหตุ 1926.1203 (h) ยกเวน
กรณีนายจางเจาของพืน้ ทีห่ รือผูร บั เหมาควบคุม
มีหรือจะมีลกู จางในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ จึงไมจาํ เปน
ตองเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศเพือ่ หาขอมูลทีร่ ะบุ
ไวในยอหนานี้ (h)
(iv) หากไมผรู บั เหมาควบคุมงานในพืน้ ที่
ทํางาน บทบาทและหนาทีข่ องผูร บั เหมาควบคุม
งานตาม 1926.1203 ต องดําเนิ นการโดย
นายจางเจาของพืน้ ทีห่ รือนายจางอืน่ ทีท่ าํ หนาที่
จัดการเรือ่ งการเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศใหกบั ลูกจาง
ของอีกนายจางหนึง่
1926.1204 แผนงานพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ตองไดรับอนุญาตก อนเขา (1926.1204

Permit-Required Confined Space Program)
นายจางของลูกจางเขาพื้นที่อับอากาศ
แตละรายตอง
(a) จัดทํามาตรการทีจ่ าํ เปนเพือ่ ปองกัน
ผูไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในพื้นที่อับอากาศ
(b) ระบุและประเมินอันตรายในพืน้ ทีอ่ บั
อากาศกอนลูกจางจะเขาไป
(c) พัฒนาและจัดทํามาตรการ กระบวนการ
และแนวการปฏิบตั ทิ จี่ าํ เปนเพือ่ ความปลอดภัย
ในการเขาพื้นที่อับอากาศ รวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะสิ่งตอไปนี้
(1) กําหนดเงื่อนไขเฉพาะสําหรับการ
เขาพื้นที่อับอากาศที่ยอมรับได
(2) เปดโอกาสใหลกู จางทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ใหเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศหรือตัวแทนทีไ่ ดรบั แตงตัง้
จากลูกจาง ไดสงั เกตการตรวจสอบหรือทดสอบ
พื้นที่อับอากาศ
(3) แยกอันตรายทางกายภาพที่ มีอยู
ภายในออกจากพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาต
กอนเขา
(4) ไลแกส ทําใหแกสเฉือ่ ย ฉีดลางแกส
หรือระบายอากาศในพื้นที่อับอากาศตองไดรับ
อนุญาตกอนเขาเพือ่ กําจัดหรือควบคุมบรรยากาศ
อันตราย
หมายเหตุ 1926.1204(c)(4) เมื่อ
นายจางไมสามารถลดสวนผสมในบรรยากาศให
ต่าํ กวา 10% ของอัตราสวนผสมขัน้ ต่าํ ทีล่ กุ ไหม
ได (LFL) ลูกจางอาจจะเขาพืน้ ทีไ่ ดในกรณีเดียว
เทานั้น นั่นคือ เมื่อนายจางทําใหแกสในพื้นที่
มีสถานะเฉื่อยซึ่งทําใหบรรยากาศภายในพื้นที่
อับอากาศมีคุณสมบัติไมตดิ ไฟ และลูกจางสวม
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคลเพือ่ ปองกันบรรยากาศ
อันตรายอืน่ เชน ขาดออกซิเจน รวมทัง้ นายจาง
กําจัดหรือแยกอั นตรายทางกายภาพในพื้ นที่
อับอากาศ
(5) ในกรณีระบบระบายอากาศหยุดทํางาน
ตองจัดทํากระบวนการตรวจสอบเพื่อตรวจจับ
การเพิม่ ขึน้ ของระดับบรรยากาศอันตรายภายใน
เวลาทีเ่ พียงพอสําหรับใหผเู ขาไปขางในใชหนีออก
มาจากพื้นที่อับอากาศอยางปลอดภัย
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(6) จั ดให มี ทางสําหรั บคนเดิ น/ยาน
พาหนะ หรือที่กั้นตามความจําเปนเพื่อปองกัน
ผูเขาไปในพื้นที่อับอากาศไมใหไดรับอันตราย
จากภายนอก
(7) ตรวจสอบเพือ่ ยินยันวาสภาพภายใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาตกอนเขาเปนที่
ยอมรับไดตลอดเวลาทีผ่ ไู ดรบั มอบหมายเขาไป
ปฏิบัติงาน และตองแนใจวาลูกจางจะไมไดรับ
อนุญาตใหเขาไปหรือยังคงอยูใ นพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ที่ มีบรรยากาศเป นอันตราย ยกเว นนายจ าง
สามารถแสดงใหเห็นวาอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
ใหการปองกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพแกลกู จางแตละคน
ในพื้นที่อับอากาศ และใหอุปกรณปองกันสวน
บุคคลนั้นแกลูกจางแตละรายแลว
(8) กําจัดเงือ่ นไขบางประกาศ (ตัวอยาง
เชน แรงดันสูง) ที่อาจทําใหไมปลอดภัยในการ
เคลื่อนยายสวนปกคลุมทางเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
(d) จัดหาอุปกรณดงั ตอไปนี้ (ขอกําหนด
1926.1204 (d)(1) ถึง (d)(9) แกลกู จางโดย
ไมคิดมูลคา รักษาอุปกรณไวอยางดี และแนใจ
วาลูกจางแตละรายใชอุปกรณไดอยางถูกตอง
(1) อุ ปกรณ ทดสอบและตรวจสอบที่
จําเปนตามยอหนา 1926.1204 (e)
(2) อุปกรณระบายอากาศที่จําเปนเพื่อ
ทําใหเงือ่ นไขเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศเปนทีย่ อมรับได
(3) อุปกรณสอื่ สารทีจ่ าํ เปนตามยอหนา
1926.1208(c) และ 1926.1209(e) รวมถึง
อุปกรณสอื่ สารอิเล็กทรอนิกสสาํ หรับผูเ ฝาระวัง
ดานนอกเพือ่ ตรวจสถานะคนในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
(4) อุปกรณปองกันสวนบุคคลในกรณี
มาตรการทางวิศวกรรมและมาตรการควบคุม
การปฏิบตั ิงานไมเพียงทีจ่ ะปกปองลูกจาง
หมายเหตุ ยอหนา 1926.1204 (d)(4)
ขอกําหนดของ subpart E ของมาตรานี้ และ
ขอกําหนดอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลอื่นๆ ระบุ
ใหอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ตรงตามขอบังคับ เชน หากลูกจางสวมอุปกรณ
ปองกันระบบหายใจ อุปกรณปอ งกันระบบหายใจ
ตองมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดในมาตรา
1926.103 (การปองกันระบบหายใจ)
(5) อุปกรณใหแสงสวางตองตรงตามขอ
กําหนดขัน้ ต่าํ ของการสองสวางในมาตรา 1926.
26 ซึ่งไดการรับรองสามารถใชไดในพื้นที่ซึ่งมี
แกส ไอสาร ฝุน เสนใยบางชนิดที่ลุกไหมหรือ
ติดไฟไดอยูภ ายใน และใหแสงสวางเพียงพอเพือ่
ลูกจางทํางานไดอยางปลอดภัยและหนีออกไป
จากพืน้ ทีไ่ ดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน
(6) สิ่งกีดขวางและที่กั้นตามที่ระบุใน
ยอหนา 1926.1204(c)(4)

(7) อุปกรณ เชน บันไดทีจ่ าํ เปนสําหรับ
การเขาและการออกพืน้ ที่อบั อากาศของลูกจาง
ที่ไดรับมอบหมาย
(8) อุปกรณกภู ยั และงานฉุกเฉินทีจ่ าํ เปน
ตามทีร่ ะบุไวในยอหนา 1926.1204(i) ยกเวน
อุปกรณที่มีไวใชในงานกูภัยและบริการ และ
(9) อุปกรณอื่นที่จําเปนสําหรับการเขา
การออกและการกูภ ยั พืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั
อนุญาตกอนเขา

(e) ประเมินสภาพพื้นที่อับอากาศตาม
ขอกําหนดตอไปนีต้ งั้ แต (e)(1) ถึง (6)ในสวนนี้
ของมาตรฐานเมื่อมีการเขาพื้นที่อับอากาศ
(1) ตรวจสอบสภาพพืน้ ทีอ่ บั อากาศตอง
ไดรบั อนุญาตกอนเขาเพือ่ พิจารณาวาเงือ่ นไขการ
เขาพื้นที่ซึ่งยอมรับไดมีอยูกอนจะเปลี่ยนแปลง
จากการระบายอากาศตามธรรมชาติ และกอน
ลูกจางทีไ่ ดรบั มอบหมายจะเริม่ ตนเขาไป ยกเวน
หากนายจางแสดงใหเห็นวาการแยกพื้ นที่ อับ
อากาศไมสามารถทําได เนื่องจากใหญเกินไป
หรือเปนสวนหนึ่ งของระบบที่ ทํางานตอเนื่ อง
เชน ทอระบายน้ําเสีย นายจางจึงตอง
(i) ทําการตรวจสอบซ้ํา ในขอบเขตที่
สามารถทําไดกอนการเขาพื้นที่
(ii) เมื่อมีการเขาไป ตองมีการติดตาม
ตรวจสอบสภาพภายในพืน้ ทีซ่ งึ่ ผูไ ดรบั มอบหมาย
ใหเขาไปกําลังปฏิบตั งิ านอยูอ ยางตอเนือ่ ง ยกเวน
นายจางอาจใชวิธตี รวจสอบเปนชวงเวลาตามที่
ระบุในยอหนา 1926.1204 (e)(2) สําหรับการ
ติ ดตามตรวจสอบบรรยากาศอั นตราย หาก
พวกเขาแสดงใหเห็นวาอุปกรณการตรวจสอบ
ตอเนื่องไมมีจําหนายในเชิงพาณิชย
(iii) จัดหาระบบเตือนกอนเกิดเหตุซึ่ง
ตรวจสอบตอเนื่องถึงอันตรายจากการปดลอม
ทีไ่ มไดถกู แยกออกไป โดยระบบตองเตือนผูเ ขา
ไปและผูเ ฝาระวังกอนเกิดเหตุในเวลาทีเ่ พียงพอ

สําหรับผูเ ขาไปจะใชหนีออกจากพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
(2) ติดตามตรวจสอบบรรยากาศอันตราย
ภายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตอเนือ่ ง ยกเวน นายจาง
สามารถแสดงให เห็ นว าอุ ปกรณ ที่ ใช ติ ดตาม
ตรวจสอบบรรยากาศอันตรายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ตอเนื่องไมมีจําหนายในเชิงพาณิชย หรือการ
ตรวจสอบเปนชวงเวลาในความถีท่ พี่ อเพียงก็ให
ความมั่ นใจได ว าสามารถควบคุ มบรรยากาศ
อันตรายใหอยูระดับปลอดภัยได หากไมไดใช
ระบบติดตามตรวจสอบแบบตอเนื่ อง ตองใช
ระบบติดตามตรวจสอบเปนชวงเวลาทีม่ คี วามถี่
พอเพียงเพื่อใหมั่นใจวาเงื่อนไขการเขาพื้นที่ซึ่ง
ยอมรับไดยังคงอยูขณะมีการเขาพื้นที่
(3) เมื่ อทําการตรวจสอบบรรยากาศ
อั นตราย สิ่ งแรกคื อตรวจปริ มาณออกซิ เจน
จากนั้ นตรวจสอบแก ส และไอสารติ ด ไฟได
ลําดับตอไปคือแกสและไอสารที่เปนพิษ
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(4) ใหโอกาสลูกจางที่ไดรับมอบหมาย
ใหเขาไปในพืน้ ทีอ่ ากาศหรือตัวแทนของพวกเขา
สังเกตการตรวจสอบและทดสอบพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ตองไดรบั อนุญาตกอนเขา
(5) ประเมินพืน้ ทีอ่ บั อากาศซ้าํ เมือ่ ลูกจาง
ทีไ่ ดรบั มอบหมายใหเขาไปขางในหรือตัวแทนของ
พวกเขาผูซึ่งขอใหนายจางทําการประเมินพื้นที่
อับอากาศซ้ําเนื่องจากมีสิ่งบงขี้วาการประเมิน
พื้นที่อับอากาศยังไมเพียงพอ
(6) แจงใหลุกจางที่ไดรับมอบหมายให
เขาพื้ นที่ อับอากาศ หรือตัวแทนของพวกเขา
ทราบทันทีถงึ ผลการทดสอบทีท่ ําตามขอบังคับ
1926.1204 ตามมาตรฐานนี้
(f) จั ด ให มี ผู ดู แ ลด า นนอกพื้ นที่ อั บ
อากาศตองไดรับอนุญาตกอนเขาอยางนอย 1
คน ตลอดเวลาที่มีขาไปทํางานขางใน
(1) ผูดูแลอาจไดรับมอบหมายใหเฝา
ระวังพื้นที่อับอากาศตองไดรับอนุญาตกอนเขา
มากกวา 1 แหงตามทีร่ ะบุใน 1926.1209 ของ
มาตรฐานนี้ แตตองสามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพกับพื้นที่อับอากาศแตละแหง
(2) ผูด แู ลอาจประจําอยูต รงจุดใดจุดหนึง่
ดานนอกพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั อนุญาตกอน
เขาตราบเทาทีก่ ารทํางานตามทีร่ ะบุไวใน 1926.
1209 ของมาตรฐานนี้สําหรับพื้นที่อับอากาศ
แตละแหงซึ่งผูดูแลไดรับมอบหมายเสร็จสิ้น
(g) หากผูด แู ลคนเดียวไดรบั มอบหมายให
เฝาพืน้ ทีอ่ บั อากาศหลายแหง และในแผนงานมี
มาตรการและกระบวนการทีท่ าํ ใหผดู แู ลสามารถ
ตอบโตเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในพื้นที่อับอากาศ
แหงหนึง่ หรือมากกวา ใหผดู แู ลทําได แตยงั คงมี
หนาทีร่ บั ผิดชอบเปนผูด แู ลพืน้ ทีอ่ บั อากาศตาม
ทีร่ ะบุใน 1926.1209 ตามมาตรฐานนีต้ อ ไป
(h) แตงตัง้ แตละบุคคลใหมบี ทบาทและ
หนาที่ในการเขาพื้นที่อับอากาศ (ยกตัวอยาง
ผูไดรับมอบหมายใหเขาพื้นที่อับอากาศ ผูดูแล
ดานนอก หัวหนางานเขาพื้นที่อับอากาศ หรือ
บุคลากรผูท ดสอบหรือตรวจสอบบรรยากาศใน
พื้นทีอ่ ับอากาศ) โดยมีการอธิบายรายละเอียด

ของภาระหนาทีข่ องลูกจางแตละคน รวมทัง้ จัดให
บุคคลเหลานี้ไดรับการฝกอบรมตามที่กําหนด
ไวในบท 1926.1207 ของมาตรฐานนี้
(i) จัดทํากระบวนการเรียกหนวยกูภัย
และงานบริการฉุกเฉิน (รวมถึงกระบวนการ
เรียกความชวยเหลือฉุกเฉินเมือ่ การเขาพืน้ ทีอ่ บั
อากาศเกิดความลมเหลว) เพื่อชวยเหลือผูเขา
ไปใหออกมา ใหบริการฉุกเฉินชวยเหลือลูกจาง
และปองกันไมใหบุคลากรทีไ่ มไดรบั มอบหมาย
มาทําการกูภัย
(j) จัดทําระบบเพื่อการเตรียมการ การ
ออก การใชงาน และการยกเลิกใบอนุญาตเขา
พืน้ ทีอ่ บั อากาศตามทีร่ ะบุไวในมาตรฐานนี้ รวม
ทัง้ สิน้ สุดการเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศอยางปลอดภัย
ภายใตการวางแผนงานและในสถานการณฉกุ เฉิน
(k) จัดทํากระบวนการประสานงานการเขา
พืน้ ทีอ่ บั อากาศโดยปรึกษากับผูร บั เหมาควบคุม
งาน เมือ่ ลูกจางของนายจางมากกวาหนึง่ รายเขา
มาทํางานพรอมกันในพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองไดรบั
อนุญาตกอนเขา หรือทํางานจุดอื่นภายในเขต
กอสรางซึง่ การทํางานของพวกเขาไมวา จะทําแยก
ตางหากหรือประสานกับการทํางานภายในพืน้ ที่
อับอากาศคาดการณไดวา อาจทําใหเกิดอันตราย
ภายในพื้นที่อับอากาศ ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมให
ลู กจ างของนายจ างหนึ่ งทําให ลู กจ างของอี ก
นายจางหนึ่งตกอยูในอันตราย
(l) จัดทํากระบวนการ (เชน การปดพืน้ ที่
อับอากาศและการยกเลิกการเขา) ตามความ
จําเปน เพือ่ ปดกัน้ พืน้ ทีห่ ลังจากการเขาพืน้ ทีอ่ บั
อากาศสิน้ สุดลงแลว
(m) ทบทวนปฏิบตั กิ ารเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
เมือ่ มาตรการทีใ่ ชในแผนงานเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
อาจไมสามารถปกปองลูกจางได พรอมกับแกไข
สิง่ บกพรองทีม่ ีอยูใ นแผนกอนจะมีการเขาพืน้ ที่
ครัง้ ตอไป
หมายเหตุ ยอหนา 1926.1204(m)
ตัวอยางสถานการณทตี่ อ งมีการทบทวนแผนงาน
เขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ เชน ผูไ มไดรบั มอบหมายได
เขาไปในพื้นที่อับอากาศ การตรวจจับอันตราย

ภายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศไมครอบคลุมตามทีก่ าํ หนด
ไวในแผน ตรวจพบเงือ่ นไขตองหามภายในพืน้ ที่
อั บอากาศ มี ก ารบาดเจ็ บหรื อเกิ ดเหตุ เกื อบ
ผิดพลาด (Near-miss) ระหวางการเขาพื้นที่
อับอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงการใชงานหรือ
ลักษณะรูปรางของพื้นที่อับอากาศ และลูกจาง
รองเรียนวา แผนงานไมมปี ระสิทธิภาพ เปนตน
(n) ทบทวนแผนงานเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ใชใบอนุญาตทีถ่ กู ยกเลิกทีเ่ ก็บไวตามขอกําหนด
ใน 1926.1205(f) ภายในระยะ 1 ป ของการเขา
แต ละแห ง และแก ไขปรั บ ปรุ ง แผนงานตาม
ความจําเปนเพื่อใหแนใจวาลูกจางที่มีสวนรวม
ในการเขาพื้นที่อับอากาศจะไดรับการปกปอง
อันตรายจากการเขาพืน้ ที่อับอากาศเหลานั้น
หมายเหตุ 1926.1204(n) นายจาง
อาจจะทบทวนแผนการเขาพืน้ ทีอ่ ับอากาศปละ
ครั้งโดยรวมเอาการเขาทั้งหมดที่ทํามาในรอบ
12 เดื อนของการเข าแต ละแห งมาพิ จารณา
หากไมมกี ารเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศภายในเวลา 12
เดือน ก็ไมตองมีการทบทวน
1926.1205 กระบวนการอนุ ญาต
(1926.1205 Permitting Process)
(a) กอนมอบหมายใหลูกจางเขาพื้นที่
อับอากาศนายจางแตละรายตองทําเอกสารให
สมบูรณตามทีร่ ะบุในยอหนา 1926.1204(c)
ของมาตรฐานนี้โดยการเตรียมการอนุญาตให
เขาพื้นที่อับอากาศ
(b) กอนเริม่ เขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ หัวหนา
งานตองดูวา ลูกจางทีไ่ ดรบั มอบหมายมีใบอนุญาต
หรือปายอนุญาตใหเขาพื้นที่
(c) การอนุญาตทีส่ มบูรณตอ งทําในเวลา
ทีจ่ ะมีการเขา โดยแจงใหผไู ดรบั มอบหมายหรือ
ตัวแทนทราบดวยการประกาศทีท่ างเขาหรือดวย
วิธีอื่นที่เหมาะสมซึ่งจะทําใหผูไดรับมอบหมาย
ยืนยันความพรอมกอนเขาพื้นที่อับอากาศ
(d) ระยะเวลาในการอนุญาตเขาตองไม
เกินระยะเวลาทีล่ กู จางตองการเพือ่ ปฏิบตั งิ านที่
ระบุไวในการขออนุญาตตามขอกําหนดในยอหนา
1926.1206(b) ของมาตรฐานนี้
(e) หัวหนางานเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองสัง่
ใหยุติการเขาพื้นที่อับอากาศในกรณีตอไปนี้
(1) ยกเลิกการอนุญาตเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
เมื่ อการเขาพื้ นที่ อับอากาศตามที่ ระบุในการ
อนุญาตไดดาํ เนินการเสร็จสิน้ สมบูรณแลว หรือ
(2) ระงั บหรื อยกเลิ กการอนุ ญาตเข า
พืน้ ทีอ่ บั อากาศและประเมินพืน้ ทีอ่ บั อากาศใหม
ทัง้ หมดกอนเขาอีกครัง้ เมือ่ เงือ่ นไขทีไ่ มอนุญาต
ใหมใี นพืน้ ทีอ่ บั อากาศตามทีร่ ะบุในการอนุญาต
ไดเกิดขึ้นภายในหรือใกลเคียงพื้นที่อับอากาศ
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และเงือ่ นไขเหลานัน้ เกิดขึน้ ชัว่ คราวตามธรรมชาติ
ซึ่งไมไดเปลี่ยนแปลงลักษณะภายในของพื้นที่
อับอากาศหรือสรางอันตรายใหมขึ้นมา และ
(3) ยกเลิกการอนุญาตเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
เมื่อเงื่อนไขที่ไมอนุญาตใหมีในพืน้ ที่อับอากาศ
ตามที่ระบุในการอนุญาตไดเกิดขึน้ ภายในหรือ
ใกลเคียงพืน้ ทีอ่ บั อากาศ และเงือ่ นไขเหลานัน้ ไม
อยูในขอบขายตามที่ระบุไวขอ (e)(2) ขางตน
(f) นายจางของลูกจางทีเ่ ขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
จะตองเก็บหลักฐานการยกเลิกการเขาพืน้ ทีอ่ บั
อากาศไวอยางนอย 1 ป เพื่ อใหงายตอการ
ทบทวนแผนการอนุญาตเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศตาม
ที่กําหนดไวในยอหนา 1926.1204(n) ของ
มาตรฐานนี้ ปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการ
เขาพื้นทีอ่ ับอากาศตองบันทึกในหมายเหตุของ
การอนุญาต เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขแผนการ
อนุญาตเขาพืน้ ทีอ่ ับอากาศครัง้ ตอไป
1926.1206 การอนุญาตเขาพืน้ ทีอ่ บั
อากาศ (1926.1206 Entry permit)
การอนุญาตเขาพืน้ ทีอ่ ับอากาศทีท่ าํ เปน
เอกสารตองเปนไปตามขอกําหนดในบทนี้ และ
ใบอนุญาตเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศอยางเปนทางการ
ตองระบุสงิ่ ตอไปนี้
(a) พื้นที่อับอากาศที่จะเขาไป
(b) จุดประสงคของการเขา
(c) วั นที่ และระยะเวลาที่ อนุ ญาตให
เขาไปอยางเปนทางการ
(d) ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปอยางเปน
ทางการ ระบุชอื่ จริงหรือชือ่ อืน่ ทีใ่ ช (ตัวอยางชือ่
ทีใ่ ชในการลงทะเบียนรายชือ่ หรือระบบติดตาม
ตัว) ซึ่งสามารถระบุตนของผูไดรับอนุญาตให
เขาพื้นที่อับอากาศตามระยะเวลาที่กําหนดได
อยางรวดเร็วและถูกตอง
หมายเหตุ 1926.1206(d) ขอกําหนด
นี้ อาจใชกับการสอดบัตรอนุญาตเขาพื้ นที่ ใน
ระบบลงทะเยียนบัญชีรายชือ่ หรือระบบติดตาม
ตัวเพือ่ ใหสามารถคนหาผูเ ขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
(e) วิ ธี ก ารตรวจวั ดระดั บบรรยากาศ
อันตรายทีเ่ พิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ กรณีระบบ
ระบายอากาศหยุดทํางาน
(f) ชื่อของแตละบุคคลที่ทําหนาที่เปนผู
ดูแลดานนอกของพืน้ ทีอ่ ับอากาศ
(g) ชือ่ ของบุคคลทีท่ าํ หนาทีห่ วั หนางาน
เขาพื้นที่อับอากาศและลายเซ็น หรือชื่อยอของ
หัวหนางานเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศผูซ งึ่ ไดรบั อนุญาต
อยางเปนทางการ
(h) อันตรายของพืน้ ทีอ่ บั อากาศทีจ่ ะเขาไป
(i) มาตรการที่ ใชในการแยกอันตราย
ออกจากพื้นที่อับอากาศและกําจัดหรือควบคุม

อันตรายถาบในพื้นที่อับอากาศกอนการเขา
หมายเหตุ 1926.1206(i) มาตรการ
ดังกลาวรวมถึงการล็อคหรือแขวนปายอุปกรณ
หลังตัดพลังงาน การไล การทําใหเฉื่อย การ
ระบายอากาศและการฉีดลางบรรยากาศอันตราย
ในพื้นที่อับอากาศ
(j) เงื่ อนไขการเข าพื้ นที่ อั บอากาศที่
ยอมรับได
(k) ผลการทดสอบและติดตามตรวจสอบ
ที่ทําตามขอบังคับในยอหนา 1926.1204(e)
ของมาตรฐานนีร้ ว มกับชือ่ หรือชือ่ ยอของผูท าํ การ
ทดสอบและระบุวันเวลาที่ทําการทดสอบ
(l) การกูภ ัยและการบริการกรณีฉกุ เฉิน
ที่สามารถขอความชวยเหลือไดและวิธีขอความ
ชวยเหลือ (อุปกรณทใี่ ช หมายเลขโทรศัพท ฯลฯ)
(m) การสื่อสารที่ใชโดยผูเขาพื้ นที่อับ
อากาศทีไ่ ดรบั อนุญาตอยางเปนทางการในการ
ติดตอกับผูด ูแลภายนอกระหวางทีอ่ ยูขางใน
(n) อุปกรณ เชน อุปกรณปองกันสวน
บุคคล อุปกรณทดสอบ อุปกรณสื่อสาร ระบบ
สัญญาณเตือน และอุปกรณกูภัยที่จัดเตรียมไว
ใชงานตามมาตรฐานนี้
(o) ขอมูลอื่นๆ ทีจ่ ําเปนเพื่อใหรบั ทราบ
ถึงสถานการณภายในพืน้ ทีอ่ บั อากาศสําหรับสราง
ความมั่นใจในความปลอดภัยของลูกจาง
(p) การอนุญาตเพิม่ เติม เชน การทํางาน
กับความรอนสําหรับงานทีต่ อ งทําในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
1926.1207 การฝกอบรม (1926.1207
Training)
(a) นายจางตองจัดใหมีการอบรมแก
ลูกจางแตละรายที่ปฏิบัติงานตามขอบังคับใน
มาตรฐานนีโ้ ดยไมคิดคาใชจา ยจากลูกจาง เพือ่
ใหมนั่ ใจวาลูกจางมีความรู ความเขาใจ และทักษะ
สําหรับการปฏิบตั งิ านทีป่ ลอดภัยตามมาตรฐานนี้
การฝกอบรมนีต้ อ งมีผลทําใหเกิดความเขาใจใน
เรื่องอันตรายในพื้นที่อับอากาศ วิธีที่ใชในการ
แยก การควบคุม หรือมาตรการอืน่ ทีใ่ ชปองกัน
ลูกจางจากอันตรายเหลานัน้ การปองกันลูกจาง
ทีไ่ มไดรบั มอบหมายมาทําการกูภ ยั การเขาพืน้ ที่
อับอากาศและอันตรายในการพยายามกูภ ยั ดังกลาว

(b) การฝ กอบรมที่ ระบุ ไว ในสวนของ
มาตรฐานนี้ จะตองจัดใหแกลูกจางแตละรายที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ใช ทั้ งภาษาและคําศั พท ที่ ลู กจ าง
สามารถเขาใจได
(2) จัดกอนลูกจางไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานนี้เปนครั้งแรก
(3) จั ดกอนมี การเปลี่ ยนแปลงงานที่
มอบหมาย
(4) จัดเมือ่ ใดก็ตามทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
กระบวนการเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศทีท่ าํ ใหมอี นั ตราย
ซึ่งลูกจางไมเคยฝกการเผชิญหนามากอน
(5) จัดเมือ่ ใดก็ตามทีม่ หี ลักฐานแสดง
ใหเห็นวามีความคลาดเคลือ่ นของกระบวนการ
เข าพื้ นที่ อั บ อากาศตามที่ ร ะบุ ไว ในย อหน า
1926.1204(c) ของมาตรฐานนี้ หรือมีความ
ขาดแคลนความรู และความชํานาญในการใช
กระบวนการเขาพื้นที่อับอากาศเหลานั้น
(c) การฝกอบรมตองทําใหลกู จางมีความ
ช่าํ ชองในภารกิจทีก่ าํ หนดไวในมาตรฐานนีแ้ ละ
ตองแนะนํากระบวนการใหมๆ หรือที่ปรับปรุง
แกไขทีส่ อดคลองกับมาตรฐานนีต้ ามความจําเปน
(d) นายจางตองเก็บบันทึกการฝกอบรม
ทีแ่ สดงใหเห็นวาไดทาํ การฝกอบรมตามขอกําหนด
1926.1027(a) จนถึง (c) ของมาตรฐานนี้
เสร็จสิ้นแลว บันทึกการฝกอบรมตองระบุชื่อ
ลูกจางแตละคน ชือ่ ของผูฝ กและวันทีท่ ําการฝก
ทั้งนี้เอกสารบันทึกการฝกอบรมตองใหลูกจาง
หรือตัวแทนของพวกเขาตรวจสอบไดในชวงเวลา
ทีล่ กู จางยังถูกจางโดยนายจางคนนัน้
1926.1208 หน าที่ ของผู ได รับอนุ ญาต
ให เข าพื้ นที่ อั บอากาศ (1926.1208 Duties of
authorized entrants)
นายจางของลูกจางทีไ่ ดรบั อนุญาตใหเขา
พื้นทีอ่ ับอากาศตองแนใจวาลูกจางเหลานั้น
(a) คุนเคยและเขาใจเกี่ยวกับอันตราย
ทีอ่ าจเผชิญหนาระหวางการเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ สัญญาณ อาการ
และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสัมผัสอันตรายเหลานัน้
(b) ใชอุปกรณที่ถูกตองตามขอกําหนด
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ในยอหนา 1926.1204(d) ของมาตรฐานนี้
(c) ติดตอสือ่ สารกับผูด แู ลภายนอกพืน้ ที่
อับอากาศตามความจําเปนเพือ่ ใหผดู แู ลรูส ถานะ
ของผูอยูขางในและเพื่อใหผูดูแลสามารถเตือน
ใหอพยพออกมาจากพื้นทีอ่ ับอากาศตามทีร่ ะบุ
ไวในยอหนา 1926.1209(f) ของมาตรฐานนี้
(d) เตือนผูด แู ลใหรบั รูเ มือ่ ใดก็ตามทีเ่ กิด
สิง่ ตอไปนี้
(1) มีสญ
ั ญาณเตือนหรือมีอาการบงบอก
วามีสถานการณอันตราย
(2) ผูอยูขางในพืน้ ที่อับอากาศตรวจจับ
เงือ่ นไขตองหามได
(e) ออกจากพืน้ ทีอ่ บั อากาศโดยเร็วทีส่ ดุ
เทาที่ทําได เมื่อใดก็ตามที่
(1) มีคําสั่งใหอพยพจากผูดูแลพื้นที่อับ
อากาศหรือหัวหนางานพื้นที่อับอากาศ
(2) มีสัญญาณเตือนหรือสิ่งบอกเหตุถึง
สถานการณที่เปนอันตราย
(3) ผูเ ขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศตรวจพบเงือ่ นไข
ตองหาม
(4) สัญญาณเตือนอพยพทํางาน
1926.1209 หน าที่ ของผู ดู แล
(1926.1209 Duties of attendants)
นายจางของลูกจางที่เขาพื้นทีอ่ ับอากาศ
ตองแนใจวาผูดูแลแตละคนมีคุณสมบัติ
(a) คุนเคยและเขาใจเกี่ยวกับอันตราย
ทีอ่ าจเผชิญหนาระหวางการเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ สัญญาณ อาการ
และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสัมผัสอันตรายเหลานัน้
(b) รูถึงลักษณะและผลของอันตรายที่
เปนไปไดจะเกิดขึน้ กับผูเ ขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
(c) ตรวจนับจํานวนของผูเ ขาไปในพื้นที่
อับอากาศที่แทจริงอยางตอเนื่อง และแนใจวา
มาตรการทีใ่ ชระบุตวั ตนของผูเ ขาไปในพืน้ ทีอ่ บั
อากาศตามขอกําหนดใน 1926.1206(d) ของ
มาตรฐานนีร้ ะบุตวั ผูอ ยูใ นพืน้ ทีอ่ บั อากาศไดถกู ตอง
(d) คงอยูดานนอกของพื้นที่อับอากาศ
ระหวางมีการเขาไปในพื้นที่อับอากาศ จนกวา
จะมีผูดูแลอีกคนหนึ่งมาสับเปลี่ยน
หมายเหตุ ยอหนา 1926.1209(d)

ทันทีทผี่ ดู แู ลออกเวรไปหลังจากมีผดู แู ลอีกคนมา
ทําหนาที่แทน ผูดูแลที่ออกเวรไปอาจเขาไปใน
พื้ นที่ อับอากาศเพื่ อพยายามทําการกู ภั ยเมื่ อ
แผนงานของนายจางยอมใหทําเชนนั้น และผู
ดูแลคนนั้นไดรบั การฝกอบรมและสวมอุปกรณ
เพื่ อทําการกู ภั ยตามที่ กําหนดไว ในย อ หน า
1926.1211(a)
(e) ติดตอสื่อสารกับผูเขาไปในพื้นที่อับ
อากาศตามความจําเปนเพือ่ ใหรบั ทราบสถานะ
ของผูอ ยูข า งในและเพือ่ เตือนใหผอู ยูข า งในอพยพ
ออกมาตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวใน 1926.1208(e)
(f) ประเมินกิจกรรมและเงือ่ นไขทีเ่ กิดขึน้
ทัง้ ภายในและภายนอกพืน้ ทีอ่ บั อากาศเพือ่ พิจารณา
วาผูเขาไปสามารถอยูต อไดอยางปลอดภัยหรือ
ตองออกคําสัง่ ใหพวกเขาอพยพออกมาจากพืน้ ที่
อับอากาศทันทีเมื่อมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) มีเงื่อนไขตองหามเกิดขึน้
(2) เมือ่ มีพฤติกรรมทีเ่ ปนผลมาจากการ
สัมผัสอันตรายเกิดขึน้ กับผูเ ขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
(3) มีสถานการณเกิดขึน้ ภายนอกพืน้ ที่
อับอากาศที่อาจเปนอันตรายตอผูอยูขางใน
(4) ผูด แู ลไมสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ หมด
ตามขอกําหนดในยอหนา 1926.1209 ตาม
มาตรฐานนีไ้ ดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
(g) เรียกหนวยกูภัยและหนวยบริการ
เหตุฉุกเฉินอืน่ ๆ ทันทีทผี่ ดู ูแลเห็นวาผูเ ขาไปใน
พื้นที่อับอากาศตองการความชวยเหลือใหออก
มาจากพืน้ ที่อากาศทีม่ ีอันตรายเกิดขึ้น
(h) ใหปฏิบัติดังตอไปนี้เมื่อมีผูไมไดรับ
อนุญาตเขามาใกลหรือเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั กากาศ
ขณะกําลังมีการเขาพื้นที่อับอากาศ
(1) เตือนใหบุคคลที่ ไมไดรับอนุญาต
ใหอยูหางจากพื้นที่อับอากาศ
(2) แนะนําใหบคุ คลไมไดรบั อนุญาตให
ออกไปทันทีหากเขาเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศแลว
(3) แจ งให ผู ไดรั บอนุญาตเข าไปและ
หัวหนางานเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศใหทราบวามีบคุ คล
ไมไดรับอนุญาตไดเขาไปในพื้นที่อับอากาศ
(i) ปฏิบัติการกูภัยโดยไมตองเขาไปใน
พืน้ ทีอ่ บั อากาศตามทีน่ ายจางกําหนดขัน้ ตอนไว

(j) ไมปฏิบตั ภิ ารกิจใดๆ ทีอ่ าจไปขัดขวาง
ภารกิจหลักของตัวเองในการตรวจสอบสถานะ
และปกปองผูเขาไปในพื้นที่อับอากาศ
1926.1210 หนาที่ของหัวหนางาน
เขาพื้นที่อับอากาศ (1926.1210 Duties of
entry supervisors)
นายจางงานเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองแนใจ
วา หัวหนางานเขาพื้นที่อับอากาศแตละรายมี
คุณสมบัติดงั ตอไปนี้
(a) คุนเคยและเขาใจเกี่ยวกับอันตราย
ทีอ่ าจเผชิญหนาระหวางการเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
รวมถึงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ สัญญาณ อาการ
และผลทีเ่ กิดขึน้ จากการสัมผัสอันตรายเหลานัน้
(b) ยืนยันผลการเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศโดย
การตรวจสอบวาการเขาพื้นที่อับอากาศไดทํา
ตามใบอนุญาต การทดสอบทั้งหมดที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตทําอยางครบถวนรวมทัง้ กระบวนการ
และอุปกรณทใี่ ชทงั้ หมดซึง่ กําหนดในใบอนุญาต
ไดทาํ กอนจะมีการรับรองและอนุญาตใหการเขา
พื้นที่อับอากาศเริ่มตนขึ้นได
(c) ยุตกิ ารเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศและยกเลิก
หรือระงับการอนุญาตไวกอ นตามขอกําหนดใน
ยอหนา 1926.1205(e) ของมาตรฐานนี้
(d) ยืนยันวามีหนวยบริการกูภัยและมี
วิธกี ารเรียกใหเขามาปฏิบตั งิ าน ทัง้ นีต้ อ งแจงให
นายจางทราบทันทีทไี่ มมหี นวยบริการกูภ ยั ดังกลาว
(e) นําตัวผูไ มไดรบั อนุญาตซึง่ เขาไปหรือ
พยายามเขาไปในพืน้ ทีอ่ บั อากาศออกมาในขณะ
ที่กําลังมีการเขาพื้นที่อับอากาศ
(f) เมือ่ ใดก็ตามทีต่ อ งรับผิดชอบงานเขา
พืน้ ทีอ่ บั อากาศ และในชวงเวลานัน้ มีเครือ่ งบงชี้
วามีอนั ตรายขณะมีการปฏิบัติงานภายในพื้นที่
อับอากาศ ตองพิจารณาใหการเขาพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ที่ยังดําเนินอยูนั้นสอดคลองกับเนื้อหาในการ
อนุญาตและเงื่ อนไขการเขาพื้ นที่ อับอากาศที่
ยอมรับไดยังคงมีอยู
1926.1211 การกูภ ยั และบริการเหตุฉกุ เฉิน
(1926.1211 Rescue and emergency services)
(a) นายจ างที่ จั ดให มี หน วยกู ภั ยและ
บริการเหตุฉุกเฉินตามที่กําหนดไวในยอหนา
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1926.1204 ของมาตรฐานนี้ ตอง
(1) ประเมินความสามารถของบุคลากร
หนวยกูภ ยั ในการตอบสนองการเรียกใหไปกูภ ยั
ที่เหมาะสมกับสถานการณเมื่อพบอันตราย
หมายเหตุ ย อหน า 1926.1211(a)(1)
การจะพิจารณาวาอะไรคือความเหมาะสมกับ
สถานการณขนึ้ อยูก บั อันตรายทีเ่ กิดขึน้ และการ
เขาพืน้ ทีแ่ ตละครัง้ ซึง่ แตกตางกันไป ตัวอยาง ขอ
กําหนด 1926. 103-การปองกันระบบหายใจ
(1926.103—Respiratory Protection) กําหนด
ใหนายจางตองจัดใหบุคคลหรือกลุ มบุคคลที่
เตรียมไวชวยเหลือลูกจางไดทันที สวมอุปกรณ
ปองกันระบบหายใจ เมื่อเขาไปในพื้นที่ซึ่งระบุ
วาเปนบรรยากาศอันตรายตอชีวิตและสุขภาพ
อยางฉับพลัน (IDLH)
(2) ประเมินความสามารถของบุคคลใน
หนวยบริการกูภัยตามที่กําหนดไว เนนในเรื่อง
สมรรถภาพในการทํางานทีเ่ กีย่ วกับการกูภ ยั และ
การใชอุปกรณเพื่ อใหมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูอยูในพื้นที่อับ
อากาศที่มีลักษณะพิเศษหรือลักษณะอื่นๆ ที่
ระบุไวในแผนงาน
(3) เลือกหนวยกูภัยหรือหนวยบริการ
ฉุกเฉินจากผลการประเมินดังตอไปนี้
(i) มีความสามารถเขาถึงตัวผูป ระสบเหตุ
ภายในกรอบเวลาทีเ่ หมาะสมตามลักษณะอันตราย
ทีเ่ กิดขึน้
(ii) มีความสามารถและช่ําชองในการ
ปฏิบัติงานกูภัยตามที่กําหนดไว
(iii) แจงใหนายจางทราบทันทีในชวง
เวลาที่หนวยบริการฉุกเฉินไมพรอมจะทํางาน
(4) แจงใหหนวยกูภ ยั แตละหนวยทราบ
ถึงอันตรายที่ อาจจะตองเผชิญหนาเมื่ อเขาไป
ปฏิบัติงานกูภัยในพื้นที่อับอากาศ
(5) จัดใหมหี นวยกูภ ยั หรือหนวยบริการ
ฉุกเฉินซึ่งคัดเลือกไวเพื่อใหเขาไปในพื้นที่ อับ
อากาศทีอ่ าจตองการความชวยเหลือไดทกุ แหง
และใหหนวยกูภ ยั หรือหนวยบริการฉุกฉินดังกลาว
วางแผนการกูภัยที่ถูกตองพรอมฝกอบรมการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตอไป
(b) นายจางรายใดทีล่ กู จางของตัวเองไดรบั
มอบหมายใหทําหนาที่ กู ภัยและ/หรือบริการ
ฉุกเฉินตองดําเนินมาตรการตอไปนี้และจัดหา
อุปกรณและจัดฝกอบรมแกลกู จางโดยไมคดิ มูลคา
(1) จัดหาอุปกรณ ปองกันส วนบุ คคล
(PPE) ที่จําเปนในการกูภัยในพื้นที่อับอากาศ
อยางปลอดภัยแกลูกจางที่ ไดรั บมอบหมายฯ
พรอมใหการฝกอบรมเพื่อใหลูกจางแตละคนมี
ทักษะในการใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคลเหลานัน้

(2) ฝกอบรมลูกจางที่ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบตั หิ นาทีก่ ภู ยั นายจางตองแนใจวาลูกจาง
สําเร็จการฝกอบรมตามขอบังคับและไดการรับรอง
ใหเปนผูเขาพื้นที่อับอากาศไดตามที่ระบุไวใน
1926.1207 และ 1926.1208 ของมาตรฐานนี้
(3) ฝกอบรมลูกจางทีไ่ ดรบั มอบหมายฯ
ใหสามารถปฐมพยาบาลขัน้ ตนและการชวยฟน
คืนชีพ (CPR) นายจางตองแนใจวา อยางนอยมี
สมาชิก 1 คนของหนวยกูภ ยั /หนวยบริการฉุกเฉิน
ไดรับประกาศนียบัตรปฐมพยาบาลขั้นตนและ
ชวยฟนคืนชีพจากหนวยงานซึ่งเปนที่ยอมรับ
(4) แนใจวาลูกจางทีไ่ ดรบั มอบหมายฯ
ไดฝก ซอมการกูภ ยั กอนปฏิบตั งิ านจริงอยางนอย
1 ครัง้ ทุก 12 เดือน โดยใชวธิ จี าํ ลองสถานการณ
มีการเคลือ่ นยายหุน หรือคนจริงออกจากพืน้ ทีอ่ บั
อากาศจริงหรือพืน้ ทีอ่ บั อากาศแทนสถานทีจ่ ริง
ยกเวนไมตอ งทําการฝกกูภ ยั หากลูกจางทีไ่ ดรบั
มอบหมายฯ ไดทาํ การกูภ ยั จริงในชวง 12 เดือน
ลาสุดในพื้นที่อับอากาศเดียวกับที่มีการเขาไป
หรือทีม่ ลี กั ษณะใกลเคียงกัน ทัง้ นี้ พืน้ ทีอ่ บั อากาศ
แทนสถานทีจ่ ริงตองมีขนาดชองเปด รูปราง และ
สวนประกอบในการเขาพืน้ ทีเ่ ลียนแบบพืน้ ทีอ่ บั
อากาศตองไดรับอนุญาตเขาซึง่ จะทําการกูภ ัย
(c) ใหทําการกูภัยโดยการไมเขาไปใน
พื้นที่อับอากาศ ยกเวนเครื่องมือดึงตัวคนออก
จากพืน้ ทีจ่ ะกอใหเกิดความเสีย่ งในการเขาพืน้ ที่
เพิ่มขึ้นหรือไมสามารถชวยเหลือผูอยูขางในได
นายจางตองจัดใหหนวยบริการกูภัยที่เขาไปใน
พืน้ ที่ และเมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ลือกวิธกี ภู ยั ทีไ่ มเขาไป
ในพื้ นที่ นายจางงานเขาพื้ นที่ อับอากาศตอง
แน ใจว ามี การใช ระบบหรื อวิธี ดึ งตัวคนเมื่ อมี
ลูกจางที่ ไดรับอนุญาตเขาไปขางใน และตอง
ยืนยันกอนจะเขาพื้ นที่ดวยวาไดจัดใหมีความ
ชวยเหลือกรณีฉกุ เฉินไวในกรณีการกูภ ยั ทีไ่ มเขา
ไปในพื้นที่เกิดความลมเหลว ทั้งนี้ ระบบดึงตัว
คนออกจากพืน้ ทีอ่ บั อากาศตองมีคณ
ุ สมบัตติ รง
ตามขอกําหนดดังนี้
(1) ผูเขาพื้นที่อับอากาศแตละคนตอง
ใชสายรัด หนาอกหรือรัดทัง้ ตัว โดยสายดึงตัวผูก
จากกึ่งกลางหลังใกลๆ ระดับดับหัวไหลบริเวณ
เหนือศีรษะ หรืออีกจุดหนึง่ ทีน่ ายจางกําหนดขึน้
ซึ่งมีรูปรางเล็กพอทีจ่ ะใชเคลื่อนยายตัวผูเขาไป

ขางในได อาจจะใชวิธีผูกขอมือและขอเทาแทน
การรัดหน าอกหรื อรั ดทั้ งตัวได หากนายจาง
สามารถแสดงใหเห็นวาการรัดหนาอกหรือรัดทัง้
ตัวทําไมได หรือทําใหเกิดอันตรายเพิ่มขึ้น และ
การรัดขอมือหรือขอเทาเปนทางเลือกทีป่ ลอดภัย
และใหประสิทธิภาพสูงกวา
(2) ปลายสุดดานหนึง่ ของสายดึงตัวตอง
ผูกติดกับอุปกรณทางกลหรือจุดยึดดานนอกพืน้ ที่
อับอากาศในลักษณะพรอมเริ่มตนกูภัยทันทีที่
เจาหนาทีก่ ภู ยั ตัดสินใจปฎิบตั ิการ อุปกรณที่ใช
ตองดึงตัวคนจากพืน้ ทีอ่ ับอากาศในแนวดิง่ จาก
ความลึกมากกวา 5 ฟุต (1.52 เมตร) ได
(3) อุปกรณทไี่ มเหมาะสมในการดึงตัว
คนตองไมนาํ มาใชงาน รวมทัง้ แตไมจาํ กัดเฉพาะ
ทีร่ ะบุ ไดแก สายดึงตัวคนทีเ่ ปนไปไดจะเกิดการ
พันกับสายดึงตัวอีกสายหนึง่ ทีผ่ เู ขาไปขางในอีก
คนหนึ่งกําลังใชอยู หรือสายดึงตัวคนที่ใชไมได
กับลักษณะภายในของพื้นที่อับอากาศ
(d) หากผูอยูขางในพื้นที่อับอากาศซึ่ง
ไดรบั บาดเจ็บสัมผัสสารทีร่ ะบุไวในเอกสารขอมูล
ความปลอดภัย (SDS) หรือขอมูลคลายกันที่
เขียนไวเปนลายลักษณอักษรเก็บไวในสถานที่
ทํางาน เอกสารและขอมูลดังกลาวตองมีไวใน
สถานพยาบาลทีร่ กั ษาผูอ ยูข า งในพืน้ ทีอ่ บั อากาศ
ที่สัมผัสสารเคมีดวย
1926.1212 การมีสว นรวมของลูกจาง
(1926.1212 Employee Participation)
(a) นายจางตองปรึกษาหารือกับลูกจาง
ที่ทํางานในพื้นที่อับอากาศหรือตัวแทนที่ไดรับ
แตงตั้งของพวกเขาในประเด็นการพัฒนาการ
ทํางานในพืน้ ทีอ่ บั อากาศในทุกดานตามทีก่ าํ หนด
ในขอ 1926.1203 ของมาตรฐานนี้
1926.1213 ขอบังคับเอกสารเสนอ
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (1926.1213
Provision of documents to Secretary)
เอกสารแตละฉบับที่กําหนดใหนายจาง
เก็บไวตามมาตรฐานนี้ โดยนายจางผูเ ก็บรักษา
เอกสารตองพรอมใหตรวจสอบตามคําสั่ งของ
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานหรือตัวแทนไดตลอดเวลา
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