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นบัต้ังแตขอบงัคับการทํางานในพืน้ท่ีอับ
อากาศของสํานักบริการสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (OSHA)
ในบทบัญญติั 29 CFR 1910.146 ประกาศใช
เม่ือป 1993 มีการนําไปใชกับอุตสาหกรรม
กอสรางโดยตรงนอยมาก นายจางท่ีอยูในภาค
อุตสาหกรรมกอสรางมักประยุกตใชมาตรฐาน
สาํหรับอุตสาหกรรมท่ัวไปมาประยกุตใชเนือ่งจาก
ไมมีขอบังคับเฉพาะงานของตัวเอง อยางไรก็ดี
เม่ือวันท่ี 3 สงิหาคม ป 2015 OSHA ไดประกาศ
ใชขอบงัคับการทํางานในท่ีอับอากาศสาํหรับงาน
กอสรางในบทบัญญัติ 29 CFR Subpart AA
1926.1200 เพิม่เติมจากขอบงัคับการทํางาน
ในพืน้ท่ีอับอากาศสาํหรับอุตสาหกรรมท่ัวไปท่ีมี
อยู โดยเปนบทบญัญติัจาํเพาะสาํหรับการทํางาน
ในพื้นท่ีอับอากาศในงานกอสราง เชื่อกันวาขอ
บังคับนี้จะชวยปองกันไมใหเกิดความสูญเสีย
จากการทํางานในพืน้ท่ีอับอากาศท่ีมีอัตราเฉล่ีย
บาดเจ็บ 780 ราย เสียชีวิต 5 ตายตอปได

ในการแถลงขาวมาตรฐานการทํางานใน
พื้นท่ีอับอากาศเม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2015
ดร.เดวิด ไมเคิลส (Dr.David Michaels) เลขานกุาร
ฝายแรงงานของ OSHA กลาววา “ขอบังคับนี้
จะชวยชีวิตของคนงานกอสราง ซึ่งงานกอสราง
แตกตางจากงานอุตสาหกรรมท่ัวไป เนื่องจาก
งานกอสรางมีการเปล่ียนแปลงสภาพงานอยู
ตลอดเวลา เม่ืองานกอสรางคืบหนาไป สภาพ

ของพื้นท่ีอับอากาศก็ไมเหมือนเดิม” และยัง
เสริมดวยวา “คนงานทุกคนตองมีสิทธิ์ท่ีจะได
ทํางานในสถานท่ีปลอดภัยและไมเปนอันตราย
ตอสขุภาพ และตองระลึกไวเสมอวาคนงานตอง
ไดรับการปองกนัท่ีเหมือนกนัเม่ือทํางานในพืน้ท่ี
อันตรายลักษณะเดียวกัน”

พืน้ทีอ่บัอากาศกับพืน้ทีอ่บัอากาศตอง
ไดรบัอนญุาตกอนเขา

ตามคําจาํกัดความในขอบังคับ OSHA
พื้นที่อับอากาศ (Confined Space)

หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญพอจะใหคนงาน
คนหนึ่งเขาไปได แตไมไดออกแบบใหสามารถ
ปฏิบัติงานภายในอยางตอเนื่อง มีทางเขาและ
ทางออกท่ีจํากดั

พืน้ทีอ่บัอากาศตองไดรบัอนญุาตกอน
เขา (PRCS; permit-required confined space)
หมายถงึ พืน้ท่ีอับอากาศท่ีมีลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งหรือหลายลักษณะรวมกัน ดังตอไปนี้

 ภายในบรรจหุรือมีแนวโนมวาจะบรรจุ
ไวซึ่งบรรยากาศท่ีเปนอันตราย

 ภายในบรรจุไวซึ่งวัสดุท่ีมีแนวโนมจะ
ปดลอมคนงานท่ีเขาไป

 โครงสรางภายในมีลักษณะท่ีอาจทําให
คนงานติดกบัหรือขาดอากาศอากาศหายใจ เชน
ผนงัเบนเขาหาตัวคนงานหรือพืน้เอียงลงขางลาง

 ภายในบรรจุไวซึ่งอันตรายตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของคนงานท่ีระบุไดอ่ืนๆ

อนัตรายทัว่ไป
ขอบังคับการทํางานในพื้นท่ีอับอากาศ

ฉบับใหมของ OSHA มีเปาหมายลดความเสี่ยง
จากอันตรายท่ัวไปของพื้นท่ีอับอากาศในงาน
กอสราง อาทิ การขาดออกซิเจนและการมีอยู
ของแกส ไอสาร หรือฟูมท่ีระเบิดไดหรือมีพิษ
ตัวอยางของพื้นท่ีอับอากาศ เชน ชองเก็บกัก
น้ําเสีย ชองคนลอด ทอระบายอากาศ ถังบรรจุ
ของเหลว บอขยะ บอท้ิงสิ่งปนเปอน และอ่ืนๆ
อีกท้ังสามารถควบคุมอันตรายโดยการปดล็อค
สวนท่ีเคล่ือนไหว ตัดกระแสไฟฟาท่ีสงไปปอน
อุปกรณและหรือสายไฟ ปดกั้นทอสงไอน้ําและ
ผลิตภัณฑท่ีปอนเขาทอระบายหรือสบูของเหลว
ออกหรือตรวจวัดสภาพอากาศและระบายอากาศ

ความเหมือนและความแตกตางของ
ขอบังคบั

ขอบงัคบัใหม OSHA 29 CFR 1926.1200
แตกตางจากมาตรฐานสําหรับอตุสาหกรรมอยางไร

 เปนความจริงท่ีวามาตรฐานการทํางาน
ในพืน้ท่ีอับอากาศฉบบัใหมของ OSHA เขียนข้ึน
เพือ่เปนกระจกสะทอนมุมมองท่ีเปนปญหาของ
อุตสาหกรรมท่ัวไป คณะทํางานบริษทักอสรางท่ี
ประยกุตมาตรฐานฉบบัปจจบุนัของอุตสาหกรรม
มาใชตองเปล่ียนแปลงการดําเนนิงานหลายดาน
เม่ือทําตามขอบังคับใหมของ OSHA เนื่องจาก
มีความแตกตางกันมากพอสมควรระหวางงาน
อุตสาหกรรมท่ัวไปกับงานกอสราง

Source: OSHA New Confined Space Standard By Chris Irwin, Jessica Smith, Jul 01, 2015;
https://ohsonline.com/Articles/2015/07/01/OSHAs-New-Confined-Space-Standard.aspx
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ขอบงัคับการทํางานในพืน้ท่ีอับอากาศฉบบั
ใหมมีขอกาํหนดจาํเพาะในสวนการประสานงาน
เม่ือมีนายจางหลายรายในสถานท่ีปฏิบัติงาน
เดียวกนัซึง่เปนการทําใหแนใจวาจะไมมีอันตราย
ถกูนาํเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศโดยลูกจางท่ีทํางาน
ตางออกไปในบริเวณใกลเคียง มาตรฐานการ
ทํางานในพืน้ท่ีอับอากาศของภาคอุตสาหกรรม
ท่ัวไปเนนท่ีการสือ่สารและการประสานงาน แต
ในงานกอสรางโดยธรรมชาติแลวจะมีผูรับเหมา
หลายรายปฏิบติังานรวมกนัในภารกจิท่ีตางออก
ไปในพืน้ท่ีเดียวกนัซึง่ตองมีการประสานงานกนั
อยูตลอดเวลาแมไมไดทํางานชิน้เดียวกนักต็าม
(ดูแผนภูมิ)

จากแผนภูมิ งานกอสรางมีนายจางหลัก
เจาของพืน้ท่ีงานกอสราง (Host Employer) ซึง่จะ
มีหนวยงานอ่ืนเขามารวมทํางานดวย กอนเขาไป
ทํางานในพื้นท่ีอับอากาศ นายจางเจาของพื้นท่ี
ตองใหขอมูลแกผูรับเหมาท่ีมีหนาท่ีควบคุมงาน
(Controlling Contractor) ซึง่ผูรับเหมาควบคุมงาน
กต็องใหขอมูลแกผูรับเหมาท่ีจะเขาไปทํางานใน
พื้นท่ีอับอากาศ (Sub-Contractor) อีกตอหนึ่ง
เกีย่วกบัแนวโนมอันตรายท่ีอาจจะมีหรือเกดิข้ึน
โดยนายจางท่ีรับผดิชอบงานในพืน้ท่ีอับอากาศ
(ผูรับเหมาท่ีเปนผูปฏิบติังาน) ซึง่อาจมีมากกวา
หนึ่งรายแตละรายตองใหขอมูลแกผูรับเหมา
ควบคุมถึงแผนการทํางานท่ีพวกเขาจะตองทํา
ตามและคาดการณอันตรายท่ีตองเผชญิ ท้ังนี ้ผู
รับเหมาควบคุมงานจะรับผดิชอบการประสานงาน
ของผูรับเหมาปฏิบติังาน หากมีหลายรายทํางาน
ในท่ีแหงเดียวกันก็ปองกันความขัดแยงและไม
ทําใหสถานท่ีทํางานเกดิอันตรายหรือนาํอันตราย
อ่ืนเขาไป เม่ือผูรับเหมาปฏิบัติงานออกมาจาก
พืน้ท่ีอับอากาศหลังจากเขาไปทํางานตามแผนหรือ
ท่ีไดรับมอบหมาย ผูรับเหมาควบคุมตองสอบถาม

ถงึการปฏิบติังานหรืออันตรายท่ีพวกเขาพบซึง่ผู
รับเหมาปฏิบติังานตองรายงานตามความเปนจริง
จากนัน้ผูรับเหมาควบคุมจะรวบรวมขอมูลท้ังหมด
รายงานแกนายจางเจาของงาน

นอกจากนี้ ขอบังคับใหมยังไดรวมเอา
“บุคลากรผูมคีณุสมบัต”ิ (competent person)
เขาไปดวย มาตรฐานงานพืน้ท่ีอับอากาศสาํหรับ
อุตสาหกรรมท่ัวไป กําหนดใหนายจางเปนผู
ประเมินพืน้ท่ีการทํางานและระบพุืน้ท่ีอับอากาศ
แตขอ บงัคับใหมสาํหรับงานกอสรางของ OSHA
กาํหนดใหบคุลากรผูมีคุณสมบติัทําหนาท่ีนีแ้ทน
นายจางซึง่อาจจะเปนหัวหนางานหรือเปนคณะ
บคุคลกไ็ด

ยิ่งไปกวานั้น ขอบังคับใหมกําหนดใหมี
การระงบัการทํางานในพืน้ท่ีอับอากาศไวชัว่คราว
แทนการสั่งยุติหรือยกเลิก หากมีเงื่อนไขท่ีไม
สามารถอนญุาตใหเขาไปภายใตขอกาํหนดของการ
อนญุาตเขาไปทํางาน โดยการระงบัใหทําจนกวา
จะเห็นวาเงื่อนไขท่ีเกิดชั่วคราวนั้นไมไดทําให
ลักษณะพื้นท่ีภายในเปล่ียนแปลงไปหรือไมได
สรางอันตรายชนิดใหมข้ึนมา

ในมาตรฐานมาตรา 1926 กาํหนดใหมี
การตรวจสอบสภาพบรรยากาศภายในพื้นท่ี
อับอากาศอยางตอเนือ่งในบริเวณท่ีสามารถทําได
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมระบใุหมีการตรวจสอบ
สภาวะบรรยากาศเปนชวงเวลาและไมไดบอกวา
เปนเวลานานเทาใด เพยีงแตระบุ หากนายจาง
ตรวจสอบเปนระยะๆ ถอืวาเพยีงพอแลว OSHA
ไมไดกําหนดใหมีการตรวจสอบอยางตอเนื่อง
อยางเครงครัด แตถาสามารถทําไดจะเปนการ
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

มาตรฐานใหม OSHA กาํหนดใหนายจาง
จดัใหมีระบบเตือนลวงหนาเม่ือผลการตรวจสอบ
อยางตอเนือ่งระบจุะมีอันตรายจากการปดลอม

ท่ีไมใชการกั้นแยกบุคคล เชน นําทวมฉับพลัน
เกดิข้ึน

สดุทาย นายจางตองจดัใหมีการฝกอบรม
ดวยภาษาและคําศัพทท่ีลูกจางสามารถเขาใจได

ขอบังคบัใหมมผีลกระทบอะไรบาง
ขอบังคับใหมของ OSHA ครอบคลุมถึง

ทุกพื้นท่ีการทํางานกอสราง ยกเวน การขุดดิน
การกอสรางใตดิน การทํางานใตน้าํโดยใชกลอง
บรรจุอากาศหรือหีบใตนํา การอัดอากาศและ
การดําน้ํา โดยตองทําตามกฎท่ีกําหนดไว หาก
สถานประกอบการใดมีการทํางานท่ีสอดคลองกบั
ขอบังคับท้ังของการกอสรางและอุตสาหกรรม
ท่ัวไป และอยูในขายครอบคลุมของ 29 CFR
1926.1200-Confined Spaces in Construction
ตองปฏิบัติตามขอบังคับใหม

ขัน้ตอนการดําเนนิการของนายจาง
ข้ันตอนของนายจางในการประยุกตใช

มาตรฐานใหมตองเร่ิมดวยการพิจารณาวาการ
ทํางานในสถานประกอบการของตัวเองอยูใน
ขอบขายการบังคับใชหรือไม ตัวอยางเชน การ
พิจารณาพื้นท่ีอับอากาศในพื้นท่ีงานกอสราง
หากมีหนึง่แหงหรือมากกวามีแนวโนมอันตราย
อยูภายใน นายจางจะตองจดัลําดับอันตรายของ
พื้นท่ีอับอากาศแลวดําเนินตามขอบังคับ

กลาวโดยสรุปแลว ขอบังคับการทํางาน
ในพื้นท่ีอับอากาศงานกอสรางของ OSHA เปน
ความพยายามเขาถงึและใหมีผลบงัคับครอบคลุม
อุตสาหกรรมกอสรางมากท่ีสดุเพือ่ความปลอดภัย
ของคนงาน ดร.เดวิด ไมเคิลส ย้ําวา กฎเหล็ก
ของขอบังคับใหมคือ “การจัดฝกอบรม การ
ตรวจสอบและประเมินพืน้ท่ีทํางานอยางตอเนือ่ง
รวมถงึการตืดตอสือ่สารในทุกระดับเพือ่ปกปอง
คนงานใหมีความปลอดภัยและสุขภาพดี

การวางแผนระดับองคกรเพือ่นาํขอบงัคับ

นายจางเจาของพื้นท่ี
(Host Employer)

ผูรับเหมาควบคมุงานพืน้ท่ีอบัอากาศ
(Controllong Contractor)

ผูรับเหมาชวง
(Sub Contractor)

ผูรับเหมาชวง
(Sub Contractor)ประสานงาน

ระหวางการเขา
Coordinate during entry

กอนเขา
(Pre entry)

หลังเขา
(Post entry)

กอนเขา
(Pre entry)

กอนเขา
(Pre entry)

หลังเขา
(Post entry)

หลังเขา
(Post entry)

แผนภูมิขอบังคับ OSHA 29 CFR 1926.1200
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ใหมมาใชจาํเปนตองมีการใหขอมูลเกีย่วกบั
ผลกระทบท่ีจะมีตอองคกรและแนวทางปรับใช
กับระบบท่ีมีใชงานอยูแลว ซึ่งผูมีสวนเกี่ยวของ
จะตองศึกษาขอมูลมาตรฐานใหมอยางละเอียด
ถี่ถวนพรอมกับทําความเขาใจในทุกหัวขอ เพื่อ
ประโยชนแกท้ังองคกรและผูทํางานในพืน้ท่ีจริง

สาระสําคัญของ 29 CFR Subpart AA
1926.1200 การทํางานในพื้นที่อับอากาศ
สาํหรบังานกอสราง

1926.1203 ขอกําหนดทัว่ไป (1926.
1203 General requirements)

(a) กอนปฏิบตังิานในพืน้ท่ีทํางาน นายจาง
แตละรายตองมัน่ใจวาบุคลากรผูมคีณุสมบัติไดรบั
การรับรอง (Competent Person) ไดระบถุงึพืน้ท่ี
อับอากาศท้ังหมดท่ีคนงานคนหนึง่หรือมากกวา
จะเขาไปทํางานขางในโดยตรง และระบุดวยวา
พื้นท่ีอับอากาศใดเปนพื้นท่ีอนุญาตใหเขาได
โดยการพิจารณาและประเมินองคประกอบท่ีมี
อยูขางใน ถาจําเปนใหทําการทดสอบดวย

(b) หากสถานท่ีทํางานมีพืน้ท่ีอับอากาศ
ตองไดรับอนุญาตกอนเขา นายจางท่ีเปนผูระบุ
หรือไดรับแจงการระบพุืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับ
อนุญาตกอนเขาเหลานัน้ ตองปฏิบัติดังนี้

(1) แจงใหลูกจางทราบโดยการติดปาย
เตือนหรือใชมาตรการอ่ืนท่ีไดผลลัพธเหมือนกนั
เพื่อระบุถึงตําแหนงและอันตรายของพื้นท่ีอับ
อากาศ โดยปายตองมีขอความตามท่ีกําหนดไว
ใน 1926.1203(b)(1) นั่นคือ “อันตราย-
พื้นที่อับอากาศตองไดรับอนุญาตกอนเขา
หามเขา” (“DANGER - PERMIT REQUIRED
CONFINED SPACE, DO NOT ENTER”) หรือใช

คําท่ีมีความหมายใกลเคียงเพือ่ใหสรางความนา
สนใจใหแกปายเพิ่มข้ึนก็ได

(2) แจงใหตัวแทนลูกจางและผูรับเหมา
ควบคุมงานโดยตรง ไมตองใชปายเตือนเพือ่ให
ทราบถงึพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขา
และอันตรายท่ีมีอยูขางในของพื้นท่ีแตละแหง

(c) นายจางแตละรายท่ีระบุหรือไดรับ
แจงการระบุพื้นท่ีอับอากาศตองไดรับอนุญาต
กอนเขาซึ่งไมอนุญาตใหลูกจางในสังกัดเขาไป
ทํางาน ตองมีมาตรการท่ีไดผลในการปองกัน
ลูกจางไมใหเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศนัน้เพิม่เติม
จากการปฏิบัติตามขอบังคับอ่ืนๆ ท่ีกําหนดไว
ในมาตรฐานนี้

(d) หากนายจางรายใดตัดสนิใจใหลูกจาง
ในสงักดัเขาไปในพืน้ท่ีอบัอากาศตองไดรบัอนญุาต
กอนเขา นายจางรายนัน้จะตองทําแผนอนญุาต
การทํางานในพื้นท่ีอับอากาศเปนลายลักษณ
อักษรตามขอกาํหนดใน 1926.1204 โดยตองทํา
กอนการเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศและในระหวาง
การเขาไปปฏิบัติงานซึ่งแผนดังกลาวตองไดรับ
การตรวจสอบจากลูกจางและตัวแทนท่ีไดรับ
การแตงต้ังจากพวกเขา

(e) นายจางรายใดรายหนึง่อาจเลือกใช
กระบวนการเขาพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาต
ตามท่ีระบใุนขอ 1926.1203(e)(2) ภายใตใน
เงือ่นไขท่ีอยูในขอ 1926.1203(e)(1)

(1) นายจางรายใดท่ีลูกจางของตัวเองเขา
ไปในพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขา
ไมจําเปนตองทําตามขอกําหนด 1926.1204
ถงึ 1206 และ 1926.1208 ถงึ 1211 หากทํา
ตามเงือ่นไขดังตอไปนีไ้ดท้ังหมด

(i) นายจางสามารถแสดงใหเห็นวาได
กาํจดัหรือแยกอันตรายทางกายภาพออกไปดวย
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม ดังนั้น ภายใน
พืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขาจงึเหลือ
แตอันตรายตามสภาพท่ีเปนจริงในขณะนัน้หรือ
บรรยากาศท่ีมีแนวโนมอันตรายเทานั้น

(ii) นายจางสามารถแสดงใหเห็นวา การ
ระบายอากาศดวยแรงลมอยางตอเนือ่งอยางเดียว
เพียงพอตอการทําใหพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับ
อนญุาตกอนเขามีความปลอดภัยจะเขาไป และ
เม่ือระบบระบายอากาศจะหยุดทํางานลง ผูเขา
ไปขางในสามารถกลับออกมาไดอยางปลอดภัย

(iii) นายจางจัดทําขอมูลการตรวจสอบ
และเฝาติดตามสภาพภายในพืน้ท่ีอับอากาศ ซึง่
สนับสนุนการแสดงออกตามขอกําหนดขางตน
1926.1203(e)(1)(i) และ 1926.1203(e)(1)(ii)

(iv) หากจําเปนตองเขาไปในพื้นท่ีอับ
อากาศกอนมีการปฏิบติังานเพือ่ใหไดขอมูลตาม
ท่ีกําหนดไวตามขอ 1926.1203(e)(1)(iii)
การเขาไปตองทําตามขอบงัคับ 1926.1204 ถงึ
1211 ของมาตรฐานนี้

(v) ขอมูลท่ีใชพิจารณาและสนับสนุน
ตามท่ีระบุไวในขอ 1926.1203(e)(1)(i)
(e)(1)(ii) และ (e)(1)(iii) ขางตน นายจาง
ตองทําเปนเอกสารแจกจายใหลูกจางแตละราย
ท่ีจะเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศตองไดรับอนุญาต
กอนเขาตามท่ีระบใุนขอ 1926.1203(e) หรือ
ตัวแทนของลูกจางท่ีไดรับมอบหมาย และ

(vi) การเขาไปในพืน้ท่ีอับกาศตองไดรับ
อนุญาตกอนเขาตามความในขอ 1926.1203
(e)(1) ใหทําตามขอกาํหนดในขอ 1926.1203 (e)(2)

หมายเหต ุขอ 1926.1203(e)(1) ให
ดูขอ 1926.1203(g) ในการจัดประเภทพื้นท่ี
อับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขาใหมหลังจาก
กําจัดอันตรายออกไปหมดแลว

(2) ขอกาํหนดตอไปนีใ้ชสาํหรับการเขา
ไปในพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขา
ซึง่เปนไปตามเงือ่นไขในขอ 1926.1203(e)(1)

(i) เงือ่นไขใด  ๆท่ีทําใหไมปลอดภัยในการ
เคล่ือนยายสวนปดคลุมทางเขาจะตองถกูกาํจดั
ออกไปกอนการเคล่ือนยายสวนปดคลุมทางเขา

(ii) เม่ือเคล่ือนยายสวนปดคลุมทางเขา
ชองเปดตองไดรับการปองกนัทันทีดวยราว สวน
ปดคลุมชั่วคราว หรือท่ีกั้นชั่วคราวอ่ืนๆ เพื่อ
ปองกนัการตกลงไปในชองเปดนัน้โดยอุบติัเหตุ
และเพื่อปองกันวัตถุแปลกปลอมตกลงในพื้นท่ี
อับอากาศในขณะผูท่ีลงไปกําลังปฏิบัติงาน

(iii) กอนลูกจางเขาพืน้ท่ีอับอากาศตองมี
การทดสอบบรรยากาศภายในดวยอปุกรณตรวจวดั
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อานคาโดยตรงท่ีเทียบคาแลว เพื่อหาปริมาณ
สวนผสมออกซเิจน แกสและไอสารไวไฟ รวมถงึ
แนวโนมสารพิษท่ีปนเปอนในอากาศ ลูกจางท่ี
เขาไปในพื้นท่ีอับอากาศหรือตัวแทนลูกจางท่ี
ไดรับการแตงต้ังตองมีโอกาสรับรูการทดสอบกอน
การเขาตามท่ีกําหนดในขอนี้

(iv) ตองไมมีบรรยากาศท่ีเปนอันตราย
ภายในพื้นท่ีอับอากาศตราบเทาท่ียังมีลูกจาง
ทํางานอยูขางใน

(v) การระบายอากาศดวยแรงลมตองทํา
อยางตอเนื่อง ดังตอไปนี้

(A) ลูกจางคนใดก็ตามตองไมเขาไปใน
พืน้ท่ีอับอากาศจนกวาการระบายอากาศจะทําให
บรรยากาศอันตรายหมดไป

(B) ระบบระบายอากาศดวยแรงลมตอง
ใชระบายอากาศโดยตรงบริเวณติดกบัตัวลูกจางท่ี
อยูในพืน้ท่ีอับอากาศ และตองทําตอเนือ่งจนกวา
ลูกจางท้ังหมดจะออกไปจากพืน้ท่ีอับอากาศนัน้

(C) อากาศท่ีเขาไปแทนอากาศท่ีถูก
ระบายออกไปตองมาจากแหลงท่ีสะอาด และ
ตองไมไปเพิ่มอันตรายใหกับพื้นท่ีอับอากาศ

(vi) บรรยากาศภายในพื้นท่ีอับอากาศ
ตองไดรับตรวจสอบอยางตอเนือ่ง ยกเวนนายจาง
ของลูกจางท่ีเขาไปจะสามารถแสดงใหเห็นวา
อุปกรณใชตรวจสอบอากาศตอเนือ่งไมมีจาํหนาย
ในเชงิพาณชิย หรือการตรวจสอบเปนชวงเวลาก็
เพียงพอแลว กรณีมีการตรวจสอบอากาศอยาง
ตอเนือ่ง นายจางตองม่ันใจวาอุปกรณตรวจวัด
บรรยากาศมีการเตือนใหผูอยูขางในท้ังหมดรับรู
ถึงการถึงคาจํากัดของบรรยากาศท่ีกําหนดไว
หรือมีลูกจางคนหนึ่งเปนผูตรวจสอบเคร่ืองวัด
ดวยความถีท่ี่เหมาะสมเพือ่ใหลูกจางท้ังหมดใน
พื้นท่ีมีเวลาเพียงพอท่ีจะหนีออกมาเม่ือสภาพ
บรรยากาศภายในถึงขีดอันตราย กรณีไมไดใช
การตรวจสอบอากาศอยางตอเนื่อง ตองใชการ
ตรวจสอบเปนชวงเวลา การตรวจสอบท้ังหมด
ตองแนใจวามีการระบายอากาศดวยแรงลมอยาง
ตอเนือ่งเพือ่ปองกันการสะสมของบรรยากาศท่ี
เปนอันตราย ลูกจางท่ีเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ
หรือตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ังตองมีโอกาสสงัเกต
การตรวจสอบท่ีกําหนดไวในขอนี้

(vii) หากอันตรายถูกตรวจจับไดขณะ
เขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ

(A) ลูกจางแตละคนท่ีเขาไปตองออกมา
โดยทันที

(B) ตองทําการประเมินอันตรายในพืน้ท่ี
อับอากาศ เพื่อพิจารณาสาเหตุทําใหอันตราย
เกดิข้ึน

(C) นายจางตองจดัใหมีมาตรการปองกนั

ลูกจางใหพนจากอันตรายกอนมีการเขาคร้ังตอไป
(viii) นายจางตองม่ันใจในความปลอดภัย

ของวิธีการเขาและออกพื้นท่ีอับอากาศท่ีใชอยู
หากใชการระบบแขวนตัว ตองออกแบบและสราง
ท่ีแขวนตัวสวนบุคคล ท้ังนี้อนุญาตใหใชระบบ
แขวนตัวทํางานท่ัวไปหากไดการรับรองใหใช
เปนท่ีแขวนตัวสวนบคุคลจากวิศวกรวิชาชพีเปน
ลายลักษณอักษรกอนการใชงาน

(ix) นายจางตองตรวจสอบวาพื้นท่ีอับ
อากาศปลอดภัยท่ีจะเขาไปและมีการใชมาตรการ
ตรวจสอบกอนการเขาตามท่ีระบไุวในขอ 1926.
1203(e)(2) โดยทําเปนเอกสารระบวัุนท่ี ท่ีต้ัง
ของพืน้ท่ีอับอากาศและลายเซน็ผูจดัทําเอกสาร
เอกสารนีต้องทํากอนการเขาและจองแจกจายให
กบัลูกจางแตละคนท่ีจะเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศ
หรือตัวแทนลูกจางท่ีไดรับการแตงต้ัง

(f) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรูปรางและ
การใชงานพืน้ท่ีอับอากาศไมตองไดรับอนญุาต
กอนเขาซึ่งอาจเปนอันตรายกับผูเขาไป หรือมี
สิง่บอกเหตุวาการประเมินอันตรายภายในพืน้ท่ี
ท่ีทํากอนหนานัน้ไมพียงพอ นายจางท่ีมีลูกจาง
เขาไปในพื้นท่ีอับอากาศแตละแหงตองใหผูมี
คุณสมบัติไดการรับรอง (Competent Person)
คนหนึ่งทําการประเมินพื้นท่ีอับอากาศนั้นใหม
และหากจาํเปนใหจาํแนกประเภทของพืน้ท่ีใหม
เปนพื้นท่ีอับกาศท่ีตองไดรับอนุญาตกอนเขา

(g) พืน้ท่ีอบัอากาศใดท่ีนายจางจดัประเภท
ใหเปนพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขา
อาจเปลีย่นเปนพ้ืนทีอั่บอากาศไมตองไดรบัอนุญาต
กอนเขาโดยผูมีคุณสมบัติไดการรับรองเปนผู
พจิารณาตัดสนิใจจดัประเภทพืน้ท่ีอับอากาศใหม
หากตรงกับขอกําหนด 1926.1203(g)(1)
จนถึง (g)(4) ดังตอไปนี้

(1) หากพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาต
กอนเขาไมมีหรือไมมีแนวโนมบรรยากาศอันตราย
หรือหากอันตรายท้ังหมดในพื้นท่ีถูกกําจดัหรือ
ถกูแยกออกโดยไมมีการเขาไปในพืน้ท่ี (ยกเวน
นายจางแสดงใหเห็นวาการกระทําดังกลาวโดย
ไมมีการเขาไปในพื้นท่ีไมสามารถทําได) พื้นท่ี
อับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขาอาจเปล่ียน
เปนพืน้ท่ีอับอากาศไมตองไดรับอนญุาตกอนเขา
ไดตราบเทาท่ีอันตรายท่ีไมเกี่ยวกับบรรยากาศ
ยงัคงถกูกาํจดัหรือแยกออกไป

(2) นายจางของลูกจางท่ีเขาไปในพื้นท่ี
อับอากาศตองกําจัดหรือแยกอันตรายโดยไม
เขาไปขางในพืน้ท่ี ยกเวนจะแสดงใหเห็นวาการ
กระทําดังกลาวไมสามารถทําได ในกรณจีาํเปน
จะตองเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศเพื่อกําจัดหรือ
แยกอันตราย การเขาไปจะตองทําตามขอบงัคับ

1926.1204 ถงึ 1211 ของมาตรฐานนี ้หากการ
ตรวจสอบและทดสอบระหวางการเขาไปแสดง
ใหเห็นวาอันตรายภายในพืน้ท่ีอับอากาศถกูกาํจดั
หรือถูกแยกออกไปแลว พืน้ท่ีอับอากาศนัน้อาจ
ถกูยกระดับเปนพืน้ท่ีอับอากาศไมตองขออนญุาต
กอนเขาไดตราบเทาท่ีอันตรายถูกกําจัดหรือ
ถูกแยกออกไป

หมายเหต ุขอ 1926.1203(g)(2) การ
ควบคุมบรรยากาศอันตรายดวยระบบระบาย
อากาศแบบแรงดันลมไมสามารถกาํจดัหรือแยก
อันตรายได และ ขอ 1926.1203(e) พืน้ท่ีอับ
อากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขาท่ีทางเขาถกูปด
คลุมไวซึ่งนายจางสามารถแสดงใหเห็นวา การ
ใชระบบระบายอากาศดวยแรงลมอยางเดียว
สามารถควบคุมอันตรายในพื้นท่ีอับอากาศได

(3) นายจางท่ีลูกจางเขาไปในพื้นท่ีอับ
อากาศตองทําเอกสารเกี่ยวกับการพิจารณาวา
อันตรายทัง้หมดในพ้ืนทีอั่บอากาศตองไดรบัอนุญาต
กอนเขาถูกจํากัดหรือถูกแยกออกไป โดยตอง
ระบุวันท่ี สถานท่ีต้ังของพื้นท่ีอับอากาศ และ
ลายเซน็ของผูพจิารณาและลงความเห็นดังกลาว
เอกสารดังกลาวตองแจกจายใหลูกจางแตละคน
ท่ีเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศหรือตัวแทนท่ีไดรับ
แตงต้ัง และ

(4) หากอันตรายเกดิข้ึนภายในพืน้ท่ีอับ
อากาศตองไดรับอนุญาตซึ่งถูกจัดประเภทใหม
เปนพืน้ท่ีอับอากาศไมตองไดรับอนญุาตกอนเขา
ตามขอ 1962.1203(g) ลูกจางแตละคนตอง
ออกจากพืน้ท่ีอับอากาศ นายจางของลูกจางตอง
ประเมินพืน้ท่ีอับอากาศนัน้ใหมและจดัประเภท
กลับไปเปนพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนุญาต
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กอนเขาตามขอกําหนดในมาตรฐานนี้
(h) การสื่อสารและการประสานงาน

การเขาพื้นท่ีอับอากาศ
(1) กอนเร่ิมตนการเขาพื้นท่ีอับอากาศ

นายจางเจาของพืน้ท่ีตองใหขอมูลตอไปนี ้(ถามี)
แกผูรับเหมาควบคุม

(i) ตําแหนงท่ีต้ังของพื้นท่ีอับอากาศท่ี
รูจกัแตละแหง

(ii) อันตรายหรือแนวโนมอันตรายใน
พืน้ท่ีอับอากาศแตละแหง หรือเหตุผลท่ีถกูจดัให
เปนพื้นท่ีอับอากาศตองรับอนุญาตกอนเขา

(iii) มาตรการเตือนอันตรายลวงหนาท่ี
นายจางเจาของพืน้ท่ีหรือผูรับเหมาควบคุมงาน
กอนหนาหรือนายจางท่ีลูกจางเขาพืน้ท่ีไดทําไว
เพือ่ปองกนัอันตรายใหกบัลูกจางท่ีเขาพื้นท่ีอับ
อากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขา

(2) กอนเร่ิมตนการเขาพื้นท่ีอับอากาศ
ผูรับเหมาควบคุมงานตอง

(i) รับขอมูลจากนายจางของพืน้ท่ีเกีย่วกบั
พืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขา

(ii) ใหขอมูลท่ีตอไปนีแ้กคนงานท่ีจะเขา
ไปในพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขา
และคนงานอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีปฏิบติังานซึง่กจิกรรม
ของพวกเขาอาจมีผลทําใหเกดิอันตรายข้ึนภายใน
พื้นท่ีอับอากาศ

(A) ขอมูลท่ีไดรับจากนายจางเจาของพืน้ท่ี
(B) ขอมูลเพิ่มเติมท่ีผูรับเหมาควบคุม

งานมีไวตามท่ีระบใุนขอ (h)(1) ของสวนนี ้และ
(C) มาตรการเตือนอันตรายลวงหนาท่ี

นายจางเจาของพืน้ท่ีหรือผูรับเหมาควบคุมงาน
กอนหนาหรือนายจางท่ีลูกจางเขาพืน้ท่ีไดทําไว
เพือ่ปองกนัอันตรายใหกบัลูกจางท่ีเขาพื้นท่ีอับ
อากาศท่ีตองไดรับอนญุาตกอนเขา

(3) กอนเร่ิมตนการเขาพื้นท่ีอับอากาศ
นายจางของลูกจางท่ีจะเขาไปตอง

(i) รับขอมูลท้ังหมดจากผูรับเหมาควบคุม
งานเกีย่วกบัอันตรายภายในพืน้ท่ีอับอากาศและ
การเขาพื้นท่ี

(ii) แจงใหผูรับเหมาควบคุมงานเขาพืน้ท่ี
อับอากาศวานายจางของลูกจางท่ีเขาไปในพืน้ท่ี

อับอากาศรับรูขอมูลตางๆ รวมถึงอันตรายท่ีมี
แนวโนมเผชญิหนาหรือสรางข้ึนในพืน้ท่ีอับอากาศ
แตละแหง

(4) ผูรับเหมาควบคุมงาน และนายจาง
ของลูกจางท่ีเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศตองประสาน
งานเขาพื้นท่ีอับอากาศเม่ือ

(i) มีคนงานมากกวาหนึ่งกลุมเขาไป
ปฏิบติังานในพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนุญาต
กอนเขาในเวลาเดียวกัน

(ii) การเขาพื้นท่ีอับอากาศตองไดรับ
อนญุาตกอนเขาทําในเวลาเดียวกนักบักจิกรรม
อ่ืนท่ีคาดการณไดวาอาจทําใหเกิดอันตรายตอ
การเขาพื้นท่ีอับอากาศ

(5) หลังจากการเขาพื้นท่ีอับอากาศ
(i) ผูรับเหมาควบคุมงานเขาพื้นท่ีอับ

อากาศตองสอบถามผูเขาไปแตละกลุมเกีย่วกบั
การปฏิบติังานตามแผนและอันตรายท่ีพวกเขา
เผชิญหนาหรือสรางข้ึนมาในพื้นท่ีอับอากาศ
ระหวางการเขาพื้นท่ีอับอากาศ

(ii) นายจางของลูกจางท่ีเขาพื้นท่ีอับ
อากาศตองแจงใหผูรับเหมาควบคุมงานโดยไม
รอชาถงึการทํางานตามแผนและอันตรายท่ีเผชญิ
หนาหรือสรางข้ึนมาในพื้นท่ีอับอากาศระหวาง
การเขา และ

(iii) ผูรับเหมาควบคุมงานตองรายงาน
ใหนายจางเจาของพืน้ท่ีทราบถงึการแลกเปล่ียน
ขอมูลกับกลุมผูเขาพื้นท่ีอับอากาศ

หมายเหตุ 1926.1203 (h) ยกเวน
กรณนีายจางเจาของพืน้ท่ีหรือผูรับเหมาควบคุม
มีหรือจะมีลูกจางในพืน้ท่ีอับอากาศ จงึไมจาํเปน
ตองเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศเพือ่หาขอมูลท่ีระบุ
ไวในยอหนานี้ (h)

(iv) หากไมผูรับเหมาควบคุมงานในพืน้ท่ี
ทํางาน บทบาทและหนาท่ีของผูรับเหมาควบคุม
งานตาม 1926.1203 ตองดําเนินการโดย
นายจางเจาของพืน้ท่ีหรือนายจางอ่ืนท่ีทําหนาท่ี
จดัการเร่ืองการเขาพืน้ท่ีอับอากาศใหกบัลูกจาง
ของอีกนายจางหนึง่

1926.1204 แผนงานพืน้ทีอ่บัอากาศ
ตองไดรับอนุญาตกอนเขา (1926.1204

Permit-Required Confined Space Program)
นายจางของลูกจางเขาพื้นท่ีอับอากาศ

แตละรายตอง
(a) จดัทํามาตรการท่ีจาํเปนเพือ่ปองกนั

ผูไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ
(b) ระบแุละประเมินอันตรายในพืน้ท่ีอับ

อากาศกอนลูกจางจะเขาไป
(c) พฒันาและจัดทํามาตรการ กระบวนการ

และแนวการปฏิบติัท่ีจาํเปนเพือ่ความปลอดภัย
ในการเขาพื้นท่ีอับอากาศ รวมถึงแตไมจํากัด
เฉพาะสิ่งตอไปนี้

(1) กําหนดเงื่อนไขเฉพาะสําหรับการ
เขาพื้นท่ีอับอากาศท่ียอมรับได

(2) เปดโอกาสใหลูกจางท่ีไดรับมอบหมาย
ใหเขาพืน้ท่ีอับอากาศหรือตัวแทนท่ีไดรับแตงต้ัง
จากลูกจาง ไดสงัเกตการตรวจสอบหรือทดสอบ
พื้นท่ีอับอากาศ

(3) แยกอันตรายทางกายภาพท่ีมีอยู
ภายในออกจากพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาต
กอนเขา

(4) ไลแกส ทําใหแกสเฉ่ือย ฉีดลางแกส
หรือระบายอากาศในพื้นท่ีอับอากาศตองไดรับ
อนญุาตกอนเขาเพือ่กาํจดัหรือควบคุมบรรยากาศ
อันตราย

หมายเหตุ 1926.1204(c)(4) เม่ือ
นายจางไมสามารถลดสวนผสมในบรรยากาศให
ตํ่ากวา 10% ของอัตราสวนผสมข้ันตํ่าท่ีลุกไหม
ได (LFL) ลูกจางอาจจะเขาพืน้ท่ีไดในกรณเีดียว
เทานั้น นั่นคือ เม่ือนายจางทําใหแกสในพื้นท่ี
มีสถานะเฉ่ือยซึ่งทําใหบรรยากาศภายในพื้นท่ี
อับอากาศมีคุณสมบติัไมติดไฟ และลูกจางสวม
อุปกรณปองกนัสวนบคุคลเพือ่ปองกนับรรยากาศ
อันตรายอ่ืน เชน ขาดออกซเิจน รวมท้ังนายจาง
กําจัดหรือแยกอันตรายทางกายภาพในพื้นท่ี
อับอากาศ

(5) ในกรณรีะบบระบายอากาศหยดุทํางาน
ตองจัดทํากระบวนการตรวจสอบเพื่อตรวจจับ
การเพิม่ข้ึนของระดับบรรยากาศอันตรายภายใน
เวลาท่ีเพยีงพอสาํหรับใหผูเขาไปขางในใชหนอีอก
มาจากพื้นท่ีอับอากาศอยางปลอดภัย
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(6) จัดใหมีทางสําหรับคนเดิน/ยาน
พาหนะ หรือท่ีกั้นตามความจําเปนเพื่อปองกัน
ผูเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศไมใหไดรับอันตราย
จากภายนอก

(7) ตรวจสอบเพือ่ยนิยนัวาสภาพภายใน
พืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาตกอนเขาเปนท่ี
ยอมรับไดตลอดเวลาท่ีผูไดรับมอบหมายเขาไป
ปฏิบัติงาน และตองแนใจวาลูกจางจะไมไดรับ
อนญุาตใหเขาไปหรือยงัคงอยูในพืน้ท่ีอับอากาศ
ท่ีมีบรรยากาศเปนอันตราย ยกเวนนายจาง
สามารถแสดงใหเห็นวาอุปกรณปองกนัสวนบคุคล
ใหการปองกนัท่ีมีประสทิธภิาพแกลูกจางแตละคน
ในพื้นท่ีอับอากาศ และใหอุปกรณปองกันสวน
บุคคลนั้นแกลูกจางแตละรายแลว

(8) กาํจดัเงือ่นไขบางประกาศ (ตัวอยาง
เชน แรงดันสูง) ท่ีอาจทําใหไมปลอดภัยในการ
เคล่ือนยายสวนปกคลุมทางเขาพืน้ท่ีอับอากาศ

(d) จดัหาอุปกรณดังตอไปนี ้(ขอกาํหนด
1926.1204 (d)(1) ถงึ (d)(9) แกลูกจางโดย
ไมคิดมูลคา รักษาอุปกรณไวอยางดี และแนใจ
วาลูกจางแตละรายใชอุปกรณไดอยางถกูตอง

(1) อุปกรณทดสอบและตรวจสอบท่ี
จาํเปนตามยอหนา 1926.1204 (e)

(2) อุปกรณระบายอากาศท่ีจําเปนเพื่อ
ทําใหเงือ่นไขเขาพืน้ท่ีอับอากาศเปนท่ียอมรับได

(3) อุปกรณสือ่สารท่ีจาํเปนตามยอหนา
1926.1208(c) และ 1926.1209(e) รวมถงึ
อุปกรณสือ่สารอิเล็กทรอนกิสสาํหรับผูเฝาระวัง
ดานนอกเพือ่ตรวจสถานะคนในพืน้ท่ีอับอากาศ

 (4) อุปกรณปองกันสวนบุคคลในกรณี
มาตรการทางวิศวกรรมและมาตรการควบคุม
การปฏิบติังานไมเพยีงท่ีจะปกปองลูกจาง

หมายเหต ุยอหนา 1926.1204 (d)(4)
ขอกําหนดของ subpart E ของมาตรานี้ และ
ขอกําหนดอุปกรณปองกนัสวนบคุคลอ่ืนๆ ระบุ
ใหอุปกรณปองกนัสวนบคุคลในพืน้ท่ีอับอากาศ
ตรงตามขอบังคับ เชน หากลูกจางสวมอุปกรณ
ปองกนัระบบหายใจ อุปกรณปองกนัระบบหายใจ
ตองมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดในมาตรา
1926.103 (การปองกนัระบบหายใจ)

(5) อุปกรณใหแสงสวางตองตรงตามขอ
กาํหนดข้ันตํ่าของการสองสวางในมาตรา 1926.
26 ซึ่งไดการรับรองสามารถใชไดในพื้นท่ีซึ่งมี
แกส ไอสาร ฝุน เสนใยบางชนิดท่ีลุกไหมหรือ
ติดไฟไดอยูภายใน และใหแสงสวางเพยีงพอเพือ่
ลูกจางทํางานไดอยางปลอดภัยและหนีออกไป
จากพืน้ท่ีไดอยางรวดเร็วในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน

(6) สิ่งกีดขวางและท่ีกั้นตามท่ีระบุใน
ยอหนา 1926.1204(c)(4)

(7) อุปกรณ เชน บันไดท่ีจาํเปนสําหรับ
การเขาและการออกพืน้ท่ีอับอากาศของลูกจาง
ท่ีไดรับมอบหมาย

(8) อุปกรณกูภัยและงานฉุกเฉินท่ีจาํเปน
ตามท่ีระบไุวในยอหนา 1926.1204(i) ยกเวน
อุปกรณท่ีมีไวใชในงานกูภัยและบริการ และ

(9) อุปกรณอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการเขา
การออกและการกูภัยพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับ
อนญุาตกอนเขา

สาํหรับผูเขาไปจะใชหนอีอกจากพืน้ท่ีอับอากาศ
(2) ติดตามตรวจสอบบรรยากาศอันตราย

ภายในพืน้ท่ีอับอากาศตอเนือ่ง ยกเวน นายจาง
สามารถแสดงใหเห็นวาอุปกรณท่ีใชติดตาม
ตรวจสอบบรรยากาศอันตรายในพืน้ท่ีอับอากาศ
ตอเนื่องไมมีจําหนายในเชิงพาณิชย หรือการ
ตรวจสอบเปนชวงเวลาในความถีท่ี่พอเพยีงกใ็ห
ความม่ันใจไดวาสามารถควบคุมบรรยากาศ
อันตรายใหอยูระดับปลอดภัยได หากไมไดใช
ระบบติดตามตรวจสอบแบบตอเนื่อง ตองใช
ระบบติดตามตรวจสอบเปนชวงเวลาท่ีมีความถี่
พอเพียงเพื่อใหม่ันใจวาเงื่อนไขการเขาพื้นท่ีซึ่ง
ยอมรับไดยังคงอยูขณะมีการเขาพื้นท่ี

(3) เม่ือทําการตรวจสอบบรรยากาศ
อันตราย สิ่ งแรกคือตรวจปริมาณออกซิเจน
จากนั้ นตรวจสอบแกสและไอสารติดไฟได
ลําดับตอไปคือแกสและไอสารท่ีเปนพิษ

(e) ประเมินสภาพพื้นท่ีอับอากาศตาม
ขอกาํหนดตอไปนีต้ั้งแต (e)(1) ถงึ (6)ในสวนนี้
ของมาตรฐานเม่ือมีการเขาพื้นท่ีอับอากาศ

(1) ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีอับอากาศตอง
ไดรับอนญุาตกอนเขาเพือ่พจิารณาวาเงือ่นไขการ
เขาพื้นท่ีซึ่งยอมรับไดมีอยูกอนจะเปล่ียนแปลง
จากการระบายอากาศตามธรรมชาติ และกอน
ลูกจางท่ีไดรับมอบหมายจะเร่ิมตนเขาไป ยกเวน
หากนายจางแสดงใหเห็นวาการแยกพื้นท่ีอับ
อากาศไมสามารถทําได เนื่องจากใหญเกินไป
หรือเปนสวนหนึ่งของระบบท่ีทํางานตอเนื่อง
เชน ทอระบายน้ําเสีย นายจางจึงตอง

(i) ทําการตรวจสอบซ้ําในขอบเขตท่ี
สามารถทําไดกอนการเขาพื้นท่ี

(ii) เม่ือมีการเขาไป ตองมีการติดตาม
ตรวจสอบสภาพภายในพืน้ท่ีซึง่ผูไดรับมอบหมาย
ใหเขาไปกาํลังปฏิบติังานอยูอยางตอเนือ่ง ยกเวน
นายจางอาจใชวิธตีรวจสอบเปนชวงเวลาตามท่ี
ระบใุนยอหนา 1926.1204 (e)(2) สาํหรับการ
ติดตามตรวจสอบบรรยากาศอันตราย หาก
พวกเขาแสดงใหเห็นวาอุปกรณการตรวจสอบ
ตอเนื่องไมมีจําหนายในเชิงพาณิชย

(iii) จัดหาระบบเตือนกอนเกิดเหตุซึ่ง
ตรวจสอบตอเนื่องถึงอันตรายจากการปดลอม
ท่ีไมไดถกูแยกออกไป โดยระบบตองเตือนผูเขา
ไปและผูเฝาระวังกอนเกดิเหตุในเวลาท่ีเพยีงพอ
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(4) ใหโอกาสลูกจางท่ีไดรับมอบหมาย
ใหเขาไปในพืน้ท่ีอากาศหรือตัวแทนของพวกเขา
สงัเกตการตรวจสอบและทดสอบพืน้ท่ีอับอากาศ
ตองไดรับอนญุาตกอนเขา

(5) ประเมินพืน้ท่ีอับอากาศซ้าํเม่ือลูกจาง
ท่ีไดรับมอบหมายใหเขาไปขางในหรือตัวแทนของ
พวกเขาผูซึ่งขอใหนายจางทําการประเมินพื้นท่ี
อับอากาศซ้ําเนื่องจากมีสิ่งบงข้ีวาการประเมิน
พื้นท่ีอับอากาศยังไมเพียงพอ

(6) แจงใหลุกจางท่ีไดรับมอบหมายให
เขาพื้นท่ีอับอากาศ หรือตัวแทนของพวกเขา
ทราบทันทีถงึผลการทดสอบท่ีทําตามขอบังคับ
1926.1204 ตามมาตรฐานนี้

(f) จัดให มีผู ดูแลดานนอกพื้ นท่ี อับ
อากาศตองไดรับอนุญาตกอนเขาอยางนอย 1
คน ตลอดเวลาท่ีมีขาไปทํางานขางใน

(1) ผูดูแลอาจไดรับมอบหมายใหเฝา
ระวังพื้นท่ีอับอากาศตองไดรับอนุญาตกอนเขา
มากกวา 1 แหงตามท่ีระบใุน 1926.1209 ของ
มาตรฐานนี้ แตตองสามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพกับพื้นท่ีอับอากาศแตละแหง

(2) ผูดูแลอาจประจาํอยูตรงจดุใดจดุหนึง่
ดานนอกพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับอนญุาตกอน
เขาตราบเทาท่ีการทํางานตามท่ีระบไุวใน 1926.
1209 ของมาตรฐานนี้สําหรับพื้นท่ีอับอากาศ
แตละแหงซึ่งผูดูแลไดรับมอบหมายเสร็จสิ้น

(g) หากผูดูแลคนเดียวไดรับมอบหมายให
เฝาพืน้ท่ีอับอากาศหลายแหง และในแผนงานมี
มาตรการและกระบวนการท่ีทําใหผูดูแลสามารถ
ตอบโตเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีอับอากาศ
แหงหนึง่หรือมากกวา ใหผูดูแลทําได แตยงัคงมี
หนาท่ีรับผดิชอบเปนผูดูแลพืน้ท่ีอับอากาศตาม
ท่ีระบใุน 1926.1209 ตามมาตรฐานนีต้อไป

(h) แตงต้ังแตละบคุคลใหมีบทบาทและ
หนาท่ีในการเขาพื้นท่ีอับอากาศ (ยกตัวอยาง
ผูไดรับมอบหมายใหเขาพื้นท่ีอับอากาศ ผูดูแล
ดานนอก หัวหนางานเขาพื้นท่ีอับอากาศ หรือ
บคุลากรผูทดสอบหรือตรวจสอบบรรยากาศใน
พื้นท่ีอับอากาศ) โดยมีการอธิบายรายละเอียด

ของภาระหนาท่ีของลูกจางแตละคน รวมท้ังจดัให
บุคคลเหลานี้ไดรับการฝกอบรมตามท่ีกําหนด
ไวในบท 1926.1207 ของมาตรฐานนี้

(i) จัดทํากระบวนการเรียกหนวยกูภัย
และงานบริการฉุกเฉิน (รวมถึงกระบวนการ
เรียกความชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือการเขาพืน้ท่ีอับ
อากาศเกิดความลมเหลว) เพื่อชวยเหลือผูเขา
ไปใหออกมา ใหบริการฉุกเฉินชวยเหลือลูกจาง
และปองกนัไมใหบุคลากรท่ีไมไดรับมอบหมาย
มาทําการกูภัย

(j) จัดทําระบบเพื่อการเตรียมการ การ
ออก การใชงาน และการยกเลิกใบอนุญาตเขา
พืน้ท่ีอับอากาศตามท่ีระบไุวในมาตรฐานนี ้รวม
ท้ังสิน้สดุการเขาพืน้ท่ีอับอากาศอยางปลอดภัย
ภายใตการวางแผนงานและในสถานการณฉุกเฉิน

(k) จดัทํากระบวนการประสานงานการเขา
พืน้ท่ีอับอากาศโดยปรึกษากบัผูรับเหมาควบคุม
งาน เม่ือลูกจางของนายจางมากกวาหนึง่รายเขา
มาทํางานพรอมกนัในพืน้ท่ีอับอากาศตองไดรับ
อนุญาตกอนเขา หรือทํางานจุดอ่ืนภายในเขต
กอสรางซึง่การทํางานของพวกเขาไมวาจะทําแยก
ตางหากหรือประสานกบัการทํางานภายในพืน้ท่ี
อับอากาศคาดการณไดวาอาจทําใหเกดิอันตราย
ภายในพื้นท่ีอับอากาศ ท้ังนี้ เพื่อปองกันไมให
ลูกจางของนายจางหนึ่ งทําใหลูกจางของอีก
นายจางหนึ่งตกอยูในอันตราย

(l) จดัทํากระบวนการ (เชน การปดพืน้ท่ี
อับอากาศและการยกเลิกการเขา) ตามความ
จาํเปน เพือ่ปดกัน้พืน้ท่ีหลังจากการเขาพืน้ท่ีอับ
อากาศสิน้สดุลงแลว

(m) ทบทวนปฏิบติัการเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
เม่ือมาตรการท่ีใชในแผนงานเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
อาจไมสามารถปกปองลูกจางได พรอมกบัแกไข
สิง่บกพรองท่ีมีอยูในแผนกอนจะมีการเขาพืน้ท่ี
คร้ังตอไป

หมายเหตุ ยอหนา 1926.1204(m)
ตัวอยางสถานการณท่ีตองมีการทบทวนแผนงาน
เขาพืน้ท่ีอับอากาศ เชน ผูไมไดรับมอบหมายได
เขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ การตรวจจับอันตราย

ภายในพืน้ท่ีอับอากาศไมครอบคลุมตามท่ีกาํหนด
ไวในแผน ตรวจพบเงือ่นไขตองหามภายในพืน้ท่ี
อับอากาศ มีการบาดเจ็บหรือเกิดเหตุเกือบ
ผิดพลาด (Near-miss) ระหวางการเขาพื้นท่ี
อับอากาศ มีการเปล่ียนแปลงการใชงานหรือ
ลักษณะรูปรางของพื้นท่ีอับอากาศ และลูกจาง
รองเรียนวา แผนงานไมมีประสทิธภิาพ เปนตน

(n) ทบทวนแผนงานเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
ใชใบอนญุาตท่ีถกูยกเลิกท่ีเกบ็ไวตามขอกาํหนด
ใน 1926.1205(f) ภายในระยะ 1 ป ของการเขา
แตละแหง และแกไขปรับปรุงแผนงานตาม
ความจําเปนเพื่อใหแนใจวาลูกจางท่ีมีสวนรวม
ในการเขาพื้นท่ีอับอากาศจะไดรับการปกปอง
อันตรายจากการเขาพืน้ท่ีอับอากาศเหลานั้น

หมายเหตุ 1926.1204(n) นายจาง
อาจจะทบทวนแผนการเขาพืน้ท่ีอับอากาศปละ
คร้ังโดยรวมเอาการเขาท้ังหมดท่ีทํามาในรอบ
12 เดือนของการเขาแตละแหงมาพิจารณา
หากไมมีการเขาพืน้ท่ีอับอากาศภายในเวลา 12
เดือน ก็ไมตองมีการทบทวน

1926.1205 กระบวนการอนุญาต
(1926.1205 Permitting Process)

(a) กอนมอบหมายใหลูกจางเขาพื้นท่ี
อับอากาศนายจางแตละรายตองทําเอกสารให
สมบรูณตามท่ีระบใุนยอหนา 1926.1204(c)
ของมาตรฐานนี้โดยการเตรียมการอนุญาตให
เขาพื้นท่ีอับอากาศ

(b) กอนเร่ิมเขาพืน้ท่ีอับอากาศ หัวหนา
งานตองดูวาลูกจางท่ีไดรับมอบหมายมีใบอนญุาต
หรือปายอนุญาตใหเขาพื้นท่ี

(c) การอนญุาตท่ีสมบรูณตองทําในเวลา
ท่ีจะมีการเขา โดยแจงใหผูไดรับมอบหมายหรือ
ตัวแทนทราบดวยการประกาศท่ีทางเขาหรือดวย
วิธีอ่ืนท่ีเหมาะสมซึ่งจะทําใหผูไดรับมอบหมาย
ยืนยันความพรอมกอนเขาพื้นท่ีอับอากาศ

(d) ระยะเวลาในการอนุญาตเขาตองไม
เกนิระยะเวลาท่ีลูกจางตองการเพือ่ปฏิบติังานท่ี
ระบไุวในการขออนญุาตตามขอกาํหนดในยอหนา
1926.1206(b) ของมาตรฐานนี้

(e) หัวหนางานเขาพืน้ท่ีอับอากาศตองสัง่
ใหยุติการเขาพื้นท่ีอับอากาศในกรณีตอไปนี้

(1) ยกเลิกการอนญุาตเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
เม่ือการเขาพื้นท่ีอับอากาศตามท่ีระบุในการ
อนญุาตไดดําเนนิการเสร็จสิน้สมบรูณแลว หรือ

(2) ระงับหรือยกเลิกการอนุญาตเขา
พืน้ท่ีอับอากาศและประเมินพืน้ท่ีอับอากาศใหม
ท้ังหมดกอนเขาอีกคร้ัง เม่ือเงือ่นไขท่ีไมอนญุาต
ใหมีในพืน้ท่ีอับอากาศตามท่ีระบใุนการอนญุาต
ไดเกิดข้ึนภายในหรือใกลเคียงพื้นท่ีอับอากาศ
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และเงือ่นไขเหลานัน้เกดิข้ึนชัว่คราวตามธรรมชาติ
ซึ่งไมไดเปล่ียนแปลงลักษณะภายในของพื้นท่ี
อับอากาศหรือสรางอันตรายใหมข้ึนมา และ

(3) ยกเลิกการอนญุาตเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
เม่ือเงื่อนไขท่ีไมอนุญาตใหมีในพืน้ท่ีอับอากาศ
ตามท่ีระบใุนการอนุญาตไดเกิดข้ึนภายในหรือ
ใกลเคียงพืน้ท่ีอับอากาศ และเงือ่นไขเหลานัน้ไม
อยูในขอบขายตามท่ีระบุไวขอ (e)(2) ขางตน

(f) นายจางของลูกจางท่ีเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
จะตองเกบ็หลักฐานการยกเลิกการเขาพืน้ท่ีอับ
อากาศไวอยางนอย 1 ป เพื่อใหงายตอการ
ทบทวนแผนการอนญุาตเขาพืน้ท่ีอับอากาศตาม
ท่ีกําหนดไวในยอหนา 1926.1204(n) ของ
มาตรฐานนี้ ปญหาใดๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวางการ
เขาพื้นท่ีอับอากาศตองบนัทึกในหมายเหตุของ
การอนุญาต เพื่อจะไดปรับปรุงแกไขแผนการ
อนญุาตเขาพืน้ท่ีอับอากาศคร้ังตอไป

1926.1206 การอนญุาตเขาพืน้ทีอ่บั
อากาศ (1926.1206 Entry permit)

การอนญุาตเขาพืน้ท่ีอับอากาศท่ีทําเปน
เอกสารตองเปนไปตามขอกําหนดในบทนี ้และ
ใบอนญุาตเขาพืน้ท่ีอับอากาศอยางเปนทางการ
ตองระบุสิง่ตอไปนี้

(a) พื้นท่ีอับอากาศท่ีจะเขาไป
(b) จดุประสงคของการเขา
(c) วันท่ีและระยะเวลาท่ีอนุญาตให

เขาไปอยางเปนทางการ
(d) ผูไดรับอนุญาตใหเขาไปอยางเปน

ทางการ ระบชุือ่จริงหรือชือ่อ่ืนท่ีใช (ตัวอยางชือ่
ท่ีใชในการลงทะเบยีนรายชือ่หรือระบบติดตาม
ตัว) ซึ่งสามารถระบุตนของผูไดรับอนุญาตให
เขาพื้นท่ีอับอากาศตามระยะเวลาท่ีกําหนดได
อยางรวดเร็วและถูกตอง

หมายเหต ุ1926.1206(d) ขอกาํหนด
นี้อาจใชกับการสอดบัตรอนุญาตเขาพื้นท่ีใน
ระบบลงทะเยยีนบญัชรีายชือ่หรือระบบติดตาม
ตัวเพือ่ใหสามารถคนหาผูเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศ

(e) วิธีการตรวจวัดระดับบรรยากาศ
อันตรายท่ีเพิม่ข้ึนในพืน้ท่ีอับอากาศ กรณรีะบบ
ระบายอากาศหยุดทํางาน

(f) ชื่อของแตละบุคคลท่ีทําหนาท่ีเปนผู
ดูแลดานนอกของพืน้ท่ีอับอากาศ

(g) ชือ่ของบคุคลท่ีทําหนาท่ีหัวหนางาน
เขาพื้นท่ีอับอากาศและลายเซ็น หรือชื่อยอของ
หัวหนางานเขาพืน้ท่ีอับอากาศผูซึง่ไดรับอนญุาต
อยางเปนทางการ

(h) อันตรายของพืน้ท่ีอับอากาศท่ีจะเขาไป
(i) มาตรการท่ีใชในการแยกอันตราย

ออกจากพื้นท่ีอับอากาศและกําจัดหรือควบคุม

อันตรายถาบในพื้นท่ีอับอากาศกอนการเขา
หมายเหตุ 1926.1206(i) มาตรการ

ดังกลาวรวมถึงการล็อคหรือแขวนปายอุปกรณ
หลังตัดพลังงาน การไล การทําใหเฉ่ือย การ
ระบายอากาศและการฉีดลางบรรยากาศอันตราย
ในพื้นท่ีอับอากาศ

(j) เงื่อนไขการเขาพื้นท่ี อับอากาศท่ี
ยอมรับได

(k) ผลการทดสอบและติดตามตรวจสอบ
ท่ีทําตามขอบังคับในยอหนา 1926.1204(e)
ของมาตรฐานนีร้วมกบัชือ่หรือชือ่ยอของผูทําการ
ทดสอบและระบุวันเวลาท่ีทําการทดสอบ

(l) การกูภัยและการบริการกรณีฉุกเฉิน
ท่ีสามารถขอความชวยเหลือไดและวิธีขอความ
ชวยเหลือ (อุปกรณท่ีใช หมายเลขโทรศัพท ฯลฯ)

(m) การสื่อสารท่ีใชโดยผูเขาพื้นท่ีอับ
อากาศท่ีไดรับอนญุาตอยางเปนทางการในการ
ติดตอกับผูดูแลภายนอกระหวางท่ีอยูขางใน

(n) อุปกรณ เชน อุปกรณปองกันสวน
บุคคล อุปกรณทดสอบ อุปกรณสื่อสาร ระบบ
สัญญาณเตือน และอุปกรณกูภัยท่ีจัดเตรียมไว
ใชงานตามมาตรฐานนี้

(o) ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพื่อใหรับทราบ
ถงึสถานการณภายในพืน้ท่ีอับอากาศสาํหรับสราง
ความม่ันใจในความปลอดภัยของลูกจาง

(p) การอนญุาตเพิม่เติม เชน การทํางาน
กับความรอนสาํหรบังานทีต่องทาํในพ้ืนทีอั่บอากาศ

1926.1207 การฝกอบรม (1926.1207
Training)

(a) นายจางตองจัดใหมีการอบรมแก
ลูกจางแตละรายท่ีปฏิบัติงานตามขอบังคับใน
มาตรฐานนีโ้ดยไมคิดคาใชจายจากลูกจาง เพือ่
ใหม่ันใจวาลูกจางมีความรู ความเขาใจ และทักษะ
สาํหรับการปฏิบติังานท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานนี้
การฝกอบรมนีต้องมีผลทําใหเกดิความเขาใจใน
เร่ืองอันตรายในพื้นท่ีอับอากาศ วิธีท่ีใชในการ
แยก การควบคุม หรือมาตรการอ่ืนท่ีใชปองกัน
ลูกจางจากอันตรายเหลานัน้ การปองกนัลูกจาง
ท่ีไมไดรับมอบหมายมาทําการกูภัยการเขาพืน้ท่ี
อับอากาศและอันตรายในการพยายามกูภยัดังกลาว

(b) การฝกอบรมท่ีระบุไวในสวนของ
มาตรฐานนี้ จะตองจัดใหแกลูกจางแตละรายท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้

(1) ใชท้ังภาษาและคําศัพทท่ี ลูกจาง
สามารถเขาใจได

(2) จัดกอนลูกจางไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานนี้เปนคร้ังแรก

(3) จัดกอนมีการเปล่ียนแปลงงานท่ี
มอบหมาย

(4) จดัเม่ือใดกต็ามท่ีมีการเปล่ียนแปลง
กระบวนการเขาพ้ืนทีอั่บอากาศทีท่าํใหมอัีนตราย
ซึ่งลูกจางไมเคยฝกการเผชญิหนามากอน

(5) จดัเม่ือใดกต็ามท่ีมีหลักฐานแสดง
ใหเห็นวามีความคลาดเคล่ือนของกระบวนการ
เขาพื้ นท่ี อับอากาศตามท่ีระบุไว ในยอหนา
1926.1204(c) ของมาตรฐานนี้ หรือมีความ
ขาดแคลนความรูและความชํานาญในการใช
กระบวนการเขาพื้นท่ีอับอากาศเหลานั้น

(c) การฝกอบรมตองทําใหลูกจางมีความ
ช่าํชองในภารกจิท่ีกาํหนดไวในมาตรฐานนีแ้ละ
ตองแนะนํากระบวนการใหมๆ หรือท่ีปรับปรุง
แกไขท่ีสอดคลองกบัมาตรฐานนีต้ามความจาํเปน

(d) นายจางตองเกบ็บนัทึกการฝกอบรม
ท่ีแสดงใหเห็นวาไดทําการฝกอบรมตามขอกาํหนด
1926.1027(a) จนถึง (c) ของมาตรฐานนี้
เสร็จสิ้นแลว บันทึกการฝกอบรมตองระบุชื่อ
ลูกจางแตละคน ชือ่ของผูฝกและวันท่ีทําการฝก
ท้ังนี้เอกสารบันทึกการฝกอบรมตองใหลูกจาง
หรือตัวแทนของพวกเขาตรวจสอบไดในชวงเวลา
ท่ีลูกจางยงัถกูจางโดยนายจางคนนัน้

1926.1208 หนาที่ของผูไดรับอนุญาต
ใหเขาพื้นที่อับอากาศ (1926.1208 Duties of
authorized entrants)

นายจางของลูกจางท่ีไดรับอนญุาตใหเขา
พื้นท่ีอับอากาศตองแนใจวาลูกจางเหลานั้น

(a) คุนเคยและเขาใจเกี่ยวกับอันตราย
ท่ีอาจเผชญิหนาระหวางการเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
รวมถึงขอมูลเกี่ยวกบัลักษณะ สัญญาณ อาการ
และผลท่ีเกดิข้ึนจากการสมัผสัอันตรายเหลานัน้

(b) ใชอุปกรณท่ีถูกตองตามขอกําหนด
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ในยอหนา 1926.1204(d) ของมาตรฐานนี้
(c) ติดตอสือ่สารกบัผูดูแลภายนอกพืน้ท่ี

อับอากาศตามความจาํเปนเพือ่ใหผูดูแลรูสถานะ
ของผูอยูขางในและเพื่อใหผูดูแลสามารถเตือน
ใหอพยพออกมาจากพื้นท่ีอับอากาศตามท่ีระบุ
ไวในยอหนา 1926.1209(f) ของมาตรฐานนี้

(d) เตือนผูดูแลใหรับรูเม่ือใดกต็ามท่ีเกดิ
สิง่ตอไปนี้

(1) มีสญัญาณเตือนหรือมีอาการบงบอก
วามีสถานการณอันตราย

(2) ผูอยูขางในพืน้ท่ีอับอากาศตรวจจับ
เงือ่นไขตองหามได

(e) ออกจากพืน้ท่ีอับอากาศโดยเร็วท่ีสดุ
เทาท่ีทําได เม่ือใดก็ตามท่ี

(1) มีคําสั่งใหอพยพจากผูดูแลพื้นท่ีอับ
อากาศหรือหัวหนางานพื้นท่ีอับอากาศ

(2) มีสัญญาณเตือนหรือสิ่งบอกเหตุถึง
สถานการณท่ีเปนอันตราย

(3) ผูเขาพืน้ท่ีอับอากาศตรวจพบเงือ่นไข
ตองหาม

(4) สญัญาณเตือนอพยพทํางาน
1926.1209 หน าที่ ของผู ดู แล

(1926.1209 Duties of attendants)
นายจางของลูกจางท่ีเขาพื้นท่ีอับอากาศ

ตองแนใจวาผูดูแลแตละคนมีคุณสมบัติ
(a) คุนเคยและเขาใจเกี่ยวกับอันตราย

ท่ีอาจเผชญิหนาระหวางการเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
รวมถึงขอมูลเกี่ยวกบัลักษณะ สัญญาณ อาการ
และผลท่ีเกดิข้ึนจากการสมัผสัอันตรายเหลานัน้

(b) รูถึงลักษณะและผลของอันตรายท่ี
เปนไปไดจะเกดิข้ึนกบัผูเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศ

(c) ตรวจนับจาํนวนของผูเขาไปในพื้นท่ี
อับอากาศท่ีแทจริงอยางตอเนื่อง และแนใจวา
มาตรการท่ีใชระบตัุวตนของผูเขาไปในพืน้ท่ีอับ
อากาศตามขอกาํหนดใน 1926.1206(d) ของ
มาตรฐานนีร้ะบตุวัผูอยูในพืน้ท่ีอบัอากาศไดถกูตอง

(d) คงอยูดานนอกของพื้นท่ีอับอากาศ
ระหวางมีการเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ จนกวา
จะมีผูดูแลอีกคนหนึ่งมาสับเปล่ียน

หมายเหตุ ยอหนา 1926.1209(d)

ทันทีท่ีผูดูแลออกเวรไปหลังจากมีผูดูแลอีกคนมา
ทําหนาท่ีแทน ผูดูแลท่ีออกเวรไปอาจเขาไปใน
พื้นท่ีอับอากาศเพื่อพยายามทําการกูภัยเม่ือ
แผนงานของนายจางยอมใหทําเชนนั้น และผู
ดูแลคนนั้นไดรับการฝกอบรมและสวมอุปกรณ
เพื่ อทําการกู ภัยตามท่ีกําหนดไวในยอหนา
1926.1211(a)

(e) ติดตอสื่อสารกับผูเขาไปในพื้นท่ีอับ
อากาศตามความจาํเปนเพือ่ใหรับทราบสถานะ
ของผูอยูขางในและเพือ่เตือนใหผูอยูขางในอพยพ
ออกมาตามเงือ่นไขท่ีระบไุวใน 1926.1208(e)

(f) ประเมินกจิกรรมและเงือ่นไขท่ีเกดิข้ึน
ทัง้ภายในและภายนอกพ้ืนทีอั่บอากาศเพ่ือพิจารณา
วาผูเขาไปสามารถอยูตอไดอยางปลอดภัยหรือ
ตองออกคําสัง่ใหพวกเขาอพยพออกมาจากพืน้ท่ี
อับอากาศทันทีเม่ือมีเงื่อนไขดังตอไปนี้

(1) มีเงื่อนไขตองหามเกิดข้ึน
(2) เม่ือมีพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากการ

สมัผสัอันตรายเกดิข้ึนกบัผูเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศ
(3) มีสถานการณเกดิข้ึนภายนอกพืน้ท่ี

อับอากาศท่ีอาจเปนอันตรายตอผูอยูขางใน
(4) ผูดูแลไมสามารถปฏิบติัภารกจิท้ังหมด

ตามขอกําหนดในยอหนา 1926.1209 ตาม
มาตรฐานนีไ้ดอยางมีประสทิธภิาพและปลอดภัย

 (g) เรียกหนวยกูภัยและหนวยบริการ
เหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ทันทีท่ีผูดูแลเห็นวาผูเขาไปใน
พื้นท่ีอับอากาศตองการความชวยเหลือใหออก
มาจากพืน้ท่ีอากาศท่ีมีอันตรายเกิดข้ึน

(h) ใหปฏิบัติดังตอไปนี้เม่ือมีผูไมไดรับ
อนญุาตเขามาใกลหรือเขาไปในพืน้ท่ีอับกากาศ
ขณะกําลังมีการเขาพื้นท่ีอับอากาศ

(1) เตือนใหบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาต
ใหอยูหางจากพื้นท่ีอับอากาศ

(2) แนะนาํใหบคุคลไมไดรับอนญุาตให
ออกไปทันทีหากเขาเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศแลว

(3) แจงใหผูไดรับอนุญาตเขาไปและ
หัวหนางานเขาพืน้ท่ีอับอากาศใหทราบวามีบคุคล
ไมไดรับอนุญาตไดเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ

(i) ปฏิบัติการกูภัยโดยไมตองเขาไปใน
พืน้ท่ีอับอากาศตามท่ีนายจางกาํหนดข้ันตอนไว

(j) ไมปฏิบติัภารกจิใดๆ ท่ีอาจไปขัดขวาง
ภารกิจหลักของตัวเองในการตรวจสอบสถานะ
และปกปองผูเขาไปในพื้นท่ีอับอากาศ

1926.1210 หนาที่ของหัวหนางาน
เขาพื้นที่อับอากาศ (1926.1210 Duties of
entry supervisors)

นายจางงานเขาพืน้ท่ีอับอากาศตองแนใจ
วา หัวหนางานเขาพื้นท่ีอับอากาศแตละรายมี
คุณสมบติัดังตอไปนี้

(a) คุนเคยและเขาใจเกี่ยวกับอันตราย
ท่ีอาจเผชญิหนาระหวางการเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
รวมถึงขอมูลเกี่ยวกบัลักษณะ สัญญาณ อาการ
และผลท่ีเกดิข้ึนจากการสมัผสัอันตรายเหลานัน้

(b) ยนืยนัผลการเขาพืน้ท่ีอับอากาศโดย
การตรวจสอบวาการเขาพื้นท่ีอับอากาศไดทํา
ตามใบอนุญาต การทดสอบท้ังหมดท่ีระบไุวใน
ใบอนญุาตทําอยางครบถวนรวมท้ังกระบวนการ
และอุปกรณท่ีใชท้ังหมดซึง่กาํหนดในใบอนญุาต
ไดทํากอนจะมีการรับรองและอนญุาตใหการเขา
พื้นท่ีอับอากาศเร่ิมตนข้ึนได

(c) ยติุการเขาพืน้ท่ีอับอากาศและยกเลิก
หรือระงับการอนุญาตไวกอนตามขอกาํหนดใน
ยอหนา 1926.1205(e) ของมาตรฐานนี้

(d) ยืนยันวามีหนวยบริการกูภัยและมี
วิธกีารเรียกใหเขามาปฏิบติังาน ท้ังนีต้องแจงให
นายจางทราบทนัททีีไ่มมหีนวยบรกิารกูภยัดังกลาว

(e) นาํตัวผูไมไดรับอนญุาตซึง่เขาไปหรือ
พยายามเขาไปในพืน้ท่ีอับอากาศออกมาในขณะ
ท่ีกําลังมีการเขาพื้นท่ีอับอากาศ

(f) เม่ือใดกต็ามท่ีตองรับผดิชอบงานเขา
พืน้ท่ีอับอากาศ และในชวงเวลานัน้มีเคร่ืองบงชี้
วามีอันตรายขณะมีการปฏิบัติงานภายในพื้นท่ี
อับอากาศ ตองพจิารณาใหการเขาพืน้ท่ีอับอากาศ
ท่ียังดําเนินอยูนั้นสอดคลองกับเนื้อหาในการ
อนุญาตและเงื่อนไขการเขาพื้นท่ีอับอากาศท่ี
ยอมรับไดยังคงมีอยู

1926.1211 การกูภยัและบริการเหตุฉกุเฉนิ
(1926.1211 Rescue and emergency services)

(a) นายจางท่ีจัดใหมีหนวยกู ภัยและ
บริการเหตุฉุกเฉินตามท่ีกําหนดไวในยอหนา
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1926.1204 ของมาตรฐานนี ้ตอง
(1) ประเมินความสามารถของบคุลากร

หนวยกูภัยในการตอบสนองการเรียกใหไปกูภัย
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณเม่ือพบอันตราย

หมายเหตุ ยอหนา 1926.1211(a)(1)
การจะพิจารณาวาอะไรคือความเหมาะสมกับ
สถานการณข้ึนอยูกบัอันตรายท่ีเกดิข้ึนและการ
เขาพืน้ท่ีแตละคร้ังซึง่แตกตางกนัไป ตัวอยาง ขอ
กาํหนด 1926. 103-การปองกนัระบบหายใจ
(1926.103—Respiratory Protection) กาํหนด
ใหนายจางตองจัดใหบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ี
เตรียมไวชวยเหลือลูกจางไดทันที สวมอุปกรณ
ปองกันระบบหายใจ เม่ือเขาไปในพื้นท่ีซึ่งระบุ
วาเปนบรรยากาศอันตรายตอชีวิตและสุขภาพ
อยางฉับพลัน (IDLH)

(2) ประเมินความสามารถของบคุคลใน
หนวยบริการกูภัยตามท่ีกําหนดไว เนนในเร่ือง
สมรรถภาพในการทํางานท่ีเกีย่วกบัการกูภัยและ
การใชอุปกรณเพื่อใหมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการชวยเหลือผูอยูในพื้นท่ีอับ
อากาศท่ีมีลักษณะพิเศษหรือลักษณะอ่ืนๆ ท่ี
ระบุไวในแผนงาน

(3) เลือกหนวยกูภัยหรือหนวยบริการ
ฉุกเฉินจากผลการประเมินดังตอไปนี้

(i) มีความสามารถเขาถงึตัวผูประสบเหตุ
ภายในกรอบเวลาทีเ่หมาะสมตามลกัษณะอันตราย
ท่ีเกดิข้ึน

(ii) มีความสามารถและช่ําชองในการ
ปฏิบัติงานกูภัยตามท่ีกําหนดไว

(iii) แจงใหนายจางทราบทันทีในชวง
เวลาท่ีหนวยบริการฉุกเฉินไมพรอมจะทํางาน

(4) แจงใหหนวยกูภัยแตละหนวยทราบ
ถึงอันตรายท่ีอาจจะตองเผชิญหนาเม่ือเขาไป
ปฏิบัติงานกูภัยในพื้นท่ีอับอากาศ

(5) จดัใหมีหนวยกูภัยหรือหนวยบริการ
ฉุกเฉินซึ่งคัดเลือกไวเพื่อใหเขาไปในพื้นท่ีอับ
อากาศท่ีอาจตองการความชวยเหลือไดทุกแหง
และใหหนวยกูภยัหรอืหนวยบรกิารฉกุฉนิดังกลาว
วางแผนการกูภัยท่ีถูกตองพรอมฝกอบรมการ
ปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมตอไป

(b) นายจางรายใดท่ีลูกจางของตัวเองไดรับ
มอบหมายใหทําหนาท่ีกู ภัยและ/หรือบริการ
ฉุกเฉินตองดําเนินมาตรการตอไปนี้และจัดหา
อุปกรณและจดัฝกอบรมแกลูกจางโดยไมคิดมูลคา

(1) จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล
(PPE) ท่ีจําเปนในการกูภัยในพื้นท่ีอับอากาศ
อยางปลอดภัยแกลูกจางท่ีไดรับมอบหมายฯ
พรอมใหการฝกอบรมเพื่อใหลูกจางแตละคนมี
ทักษะในการใชอุปกรณปองกนัสวนบคุคลเหลานัน้

 (2) ฝกอบรมลูกจางท่ีไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบติัหนาท่ีกูภัย นายจางตองแนใจวาลูกจาง
สาํเรจ็การฝกอบรมตามขอบงัคบัและไดการรบัรอง
ใหเปนผูเขาพื้นท่ีอับอากาศไดตามท่ีระบุไวใน
1926.1207 และ 1926.1208 ของมาตรฐานนี้

(3) ฝกอบรมลูกจางท่ีไดรับมอบหมายฯ
ใหสามารถปฐมพยาบาลข้ันตนและการชวยฟน
คืนชพี (CPR) นายจางตองแนใจวา อยางนอยมี
สมาชกิ 1 คนของหนวยกูภัย/หนวยบริการฉุกเฉิน
ไดรับประกาศนียบัตรปฐมพยาบาลข้ันตนและ
ชวยฟนคืนชีพจากหนวยงานซึ่งเปนท่ียอมรับ

 (4) แนใจวาลูกจางท่ีไดรับมอบหมายฯ
ไดฝกซอมการกูภัยกอนปฏิบติังานจริงอยางนอย
1 คร้ังทุก 12 เดือน โดยใชวิธจีาํลองสถานการณ
มีการเคล่ือนยายหุนหรือคนจริงออกจากพืน้ท่ีอับ
อากาศจริงหรือพืน้ท่ีอับอากาศแทนสถานท่ีจริง
ยกเวนไมตองทําการฝกกูภัยหากลูกจางท่ีไดรับ
มอบหมายฯ ไดทําการกูภัยจริงในชวง 12 เดือน
ลาสุดในพื้นท่ีอับอากาศเดียวกับท่ีมีการเขาไป
หรือท่ีมีลักษณะใกลเคียงกนั ท้ังนี ้พืน้ท่ีอับอากาศ
แทนสถานท่ีจริงตองมีขนาดชองเปด รูปราง และ
สวนประกอบในการเขาพืน้ท่ีเลียนแบบพืน้ท่ีอับ
อากาศตองไดรับอนุญาตเขาซึง่จะทําการกูภัย

(c) ใหทําการกูภัยโดยการไมเขาไปใน
พื้นท่ีอับอากาศ ยกเวนเคร่ืองมือดึงตัวคนออก
จากพืน้ท่ีจะกอใหเกดิความเสีย่งในการเขาพืน้ท่ี
เพิ่มข้ึนหรือไมสามารถชวยเหลือผูอยูขางในได
นายจางตองจัดใหหนวยบริการกูภัยท่ีเขาไปใน
พืน้ท่ี และเม่ือใดกต็ามท่ีเลือกวิธกีูภัยท่ีไมเขาไป
ในพื้นท่ี นายจางงานเขาพื้นท่ีอับอากาศตอง
แนใจวามีการใชระบบหรือวิธีดึงตัวคนเม่ือมี
ลูกจางท่ีไดรับอนุญาตเขาไปขางใน และตอง
ยืนยันกอนจะเขาพื้นท่ีดวยวาไดจัดใหมีความ
ชวยเหลือกรณฉุีกเฉินไวในกรณกีารกูภัยท่ีไมเขา
ไปในพื้นท่ีเกิดความลมเหลว ท้ังนี้ ระบบดึงตัว
คนออกจากพืน้ท่ีอับอากาศตองมีคุณสมบติัตรง
ตามขอกาํหนดดังนี้

(1) ผูเขาพื้นท่ีอับอากาศแตละคนตอง
ใชสายรัด หนาอกหรือรัดท้ังตัว โดยสายดึงตัวผกู
จากกึ่งกลางหลังใกลๆ ระดับดับหัวไหลบริเวณ
เหนอืศีรษะ หรืออีกจดุหนึง่ท่ีนายจางกาํหนดข้ึน
ซึ่งมีรูปรางเล็กพอท่ีจะใชเคล่ือนยายตัวผูเขาไป

ขางในได อาจจะใชวิธีผูกขอมือและขอเทาแทน
การรัดหนาอกหรือรัดท้ังตัวได หากนายจาง
สามารถแสดงใหเห็นวาการรัดหนาอกหรือรัดท้ัง
ตัวทําไมได หรือทําใหเกิดอันตรายเพิ่มข้ึน และ
การรัดขอมือหรือขอเทาเปนทางเลือกท่ีปลอดภัย
และใหประสิทธิภาพสูงกวา

(2) ปลายสดุดานหนึง่ของสายดึงตัวตอง
ผกูติดกบัอุปกรณทางกลหรือจดุยดึดานนอกพืน้ท่ี
อับอากาศในลักษณะพรอมเร่ิมตนกูภัยทันทีท่ี
เจาหนาท่ีกูภัยตัดสินใจปฎิบติัการ อุปกรณท่ีใช
ตองดึงตัวคนจากพืน้ท่ีอับอากาศในแนวด่ิงจาก
ความลึกมากกวา 5 ฟุต (1.52 เมตร) ได

 (3) อุปกรณท่ีไมเหมาะสมในการดึงตัว
คนตองไมนาํมาใชงาน รวมท้ังแตไมจาํกดัเฉพาะ
ท่ีระบ ุไดแก สายดึงตัวคนท่ีเปนไปไดจะเกดิการ
พนักบัสายดึงตัวอีกสายหนึง่ท่ีผูเขาไปขางในอีก
คนหนึ่งกําลังใชอยู หรือสายดึงตัวคนท่ีใชไมได
กับลักษณะภายในของพื้นท่ีอับอากาศ

(d) หากผูอยูขางในพื้นท่ีอับอากาศซึ่ง
ไดรับบาดเจบ็สมัผสัสารท่ีระบไุวในเอกสารขอมูล
ความปลอดภัย (SDS) หรือขอมูลคลายกันท่ี
เขียนไวเปนลายลักษณอักษรเก็บไวในสถานท่ี
ทํางาน เอกสารและขอมูลดังกลาวตองมีไวใน
สถานพยาบาลท่ีรักษาผูอยูขางในพืน้ท่ีอับอากาศ
ท่ีสัมผัสสารเคมีดวย

1926.1212 การมสีวนรวมของลกูจาง
(1926.1212 Employee Participation)

(a) นายจางตองปรึกษาหารือกบัลูกจาง
ท่ีทํางานในพื้นท่ีอับอากาศหรือตัวแทนท่ีไดรับ
แตงต้ังของพวกเขาในประเด็นการพัฒนาการ
ทํางานในพืน้ท่ีอับอากาศในทุกดานตามท่ีกาํหนด
ในขอ 1926.1203 ของมาตรฐานนี้

1926.1213 ขอบังคับเอกสารเสนอ
รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน (1926.1213
Provision of documents to Secretary)

เอกสารแตละฉบับท่ีกําหนดใหนายจาง
เกบ็ไวตามมาตรฐานนี ้โดยนายจางผูเกบ็รักษา
เอกสารตองพรอมใหตรวจสอบตามคําสั่งของ
รฐัมนตรกีระทรวงแรงงานหรอืตัวแทนไดตลอดเวลา


