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NFPA 1981 Standard on Open-Circuit, Self-Contained Breathing Apparatus for Fire and Emergency Services, Edition 2013

มาตรฐาน NFPA 1981 Standard on
Open-Circuit, Self-Contained Breathing
Apparatus for Fire and Emergency Services
หรือที่เรียกใหเขาใจงายๆ วามาตรฐานเครื่อง
ชวยหายใจ SCBA ฉบับลาสุดคือ ฉบับป 2013
(Edition 2013) มีผลบังคับใชเมือ่ เดือนมีนาคม
ป 2014 ที่ผา นมา โดยเปนการแกไขเพิม่ เติม
มาตรฐานฉบับกอนหนา (ฉบับป 2007) ใน
หัวขอสําคัญ อาทิ
 เปลี่ยนแปลงการแจงเตือนอากาศใน
ถังบรรจุที่ลดลง (Low-air Alarm)
 ปรับปรุงเลนสหนากาก (Facepiece
Improvements)
 กําหนดคุ ณ ภาพเสี ย งในการสื่ อ สาร
ขณะสวมใส อุ ป กรณ (Voice Intelligibility
Requirements)
 อนุญาตใหใชระบบชวยหายใจในกรณี
ฉุกเฉิน (EBSS; Emergency Breathing Safety
Systems)

สั ญญาณเตื อนเมื่ อแรงดั นอากาศในถั งบรรจุ
เหลือ 25% แตฉบับป 2013 เปลีย่ นเปน 33%
ทําใหผูผลิตอุปกรณระบุเวลาสิ้นสุดการทํางาน
หรือ EOSTI (End-of-Service Time Indicator)
ตองปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกสใหมีการแจง
เตือนเร็วขึน้ กวาเดิม กรณีใช อุปกรณเตือนแบบ
กลไกตองปรับเปลีย่ นความตึงสปริงเพือ่ สัน่ กระดิง่
บอกปริมาณแรงดันทีเ่ หลืออยูต ามขอกําหนดใหม
สําหรับนักดับเพลิงหรือผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่อับอากาศที่เคยชินกับการแจงเตือนเมื่อ
อากาศในถังเหลือ 25% มานาน อาจไมชอบใจ
นัก เพราะตองออกมาจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านเร็วขึน้
โดยเมื่ออากาศเหลือ 1 ใน 3 สัญญาณเตือนจะ
ดังขึ้นซึ่งตองเตรียมออกมาจากตัวอาคารที่เกิด
เพลิ งไหม หรื อพื้ นที่ เป นอันตรายต อชีวิ ตและ
สุขภาพอยางทันทีทนั ใด (IDLH) กอนอากาศจะ
หมดถังและทําใหขาดอากาศหายใจ (ขอยกเวน
ผูปฏิบัติงานอาจไมตองออกมาขางนอกเมื่อมี
สัญญาณเตือนอากาศในถังลดลง หากมีหนวย
เปลี่ยนแปลงการแจงเตือนอากาศ สนับสนุนเขาไปเปลีย่ นถังให ณ จุดปฏิบัตงิ าน)
ในถังบรรจุที่ลดลง
คิดคราวๆ หากถังบรรจุอากาศมีระยะ
มาตรฐาน NFPA 1981 ฉบับกอนหนา ใชงาน 30 นาที ตองเตรียมตัวออกมาขางนอก
รวมถึงฉบับป 2007 กําหนดใหมีการปลอย หลังจากทํางานไปไดเพียง 20 นาที จากเดิมอยู

ไดถงึ 22 นาทีครึง่ จึงจะเตือนซึง่ หากปฏิบตั งิ าน
อยูไกลจากทางออกหรือเสนทางมีสิ่งกีดขวาง
ตองหยุดแลวเคลือ่ นตัวออกมาทันทีเพือ่ ใหถงึ จุด
ปลอดภัยกอนอากาศจะหมดถัง
หมายเหตุ การเปรียบเทียบแรงดันอากาศ
ที่เหลือในถังเปนเปอรเซ็นตกบั เวลาทีย่ ังใชงาน
SCBA ตอไปได ซึง่ ไดประเมินคราวๆ ไวขางตน
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EOSTI (End-of-Service Time Indicator)

อาจไมเปนไปตามนัน้ เพราะผูใ ชอุปกรณแตละ
รายมีการใชอากาศปริมาณไมเทากัน ขึน้ อยูก บั
ขนาดของสรีระและภาวะของอารมณในตอนนัน้
บางรายอาจใชอากาศมากกวาคนอื่นในเวลาที่
เทากันทําใหอากาศหมดถังกอนเพื่อน
แตไมมที างหลีกเลีย่ งเมือ่ ประกาศออกมา
เปนขอบังคับไปแลว ผูใ ช SCBA จะตองปรับตัวให
เขากับกฎใหม ซึง่ โฆษกคณะกรรมการปรับปรุง

Gauge with
33% Alarm Point

อิเล็กทรอนิกสระบุปริมาณอากาศในถังแสดงใน
หนากากที่เรียกวา (HUD; Heads Up Display)
ซึ่งอยางนอยตองแสดงสัญญาณไฟเมื่ออากาศ
ในถังเหลือ 3 ระดับคือ 75% 50% และ 33%
จากเดิมที่กาํ หนดอัตราขั้นต่ําใหแสดงสัญญาณ
ไฟเมื่ออากาศเหลือในถัง 50% เทานัน้

ปรับปรุงเลนสหนากากทีค่ รอบหนา
HUD (Heads Up Display)

External HUD

มาตรฐาน NFPA ออกมาแถลง การเปลีย่ นแปลง
การเตือนระดับอากาศเหลือในถังผานการพิจารณา
อยางรอบคอบ และไดอางอิงขอมูลจากสถาบัน
ความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานแหง
ชาติสหรัฐฯ (NIOSH) ทีร่ ะบุชดั เจนวาการเตือน
เมือ่ อากาศในถังเหลือ 25% ไมเพียงพอจะสราง
ความปลอดภัยใหกับผูใชงาน SCBA “แมแต
อัตราใหมที่ 33% กรรมการบางทานยังบอกวา
ไมเพียงพอดวยซ้าํ ไป” โฆษกกลาวย้าํ
ดังทีไ่ ดอธิบายไปแลวอากาศทีเ่ หลือในถัง
ตองมีเหลือพอในขณะผูป ฏิบตั งิ านเดินทางออก
มาจากพืน้ ทีอ่ ันตราย ซึง่ ในทางทฤษฎีแลว เมือ่
ไดรบั สัญญาณเตือนตองออกจากพืน้ ทีอ่ นั ตราย
ทันที โดยอากาศทีเ่ หลืออยูใ นถังจะตองเพียงพอ
สําหรับใชหายใจจนถึงบริเวณปลอดภัย ยกเวน
มีหนวยสนับสนุนดานนอกเอาถังใหมมีอากาศ
เต็มมาเปลี่ยนใหตามแผนฉุกเฉินที่วางไว

มีหลายกรณีในอดีต เมือ่ ผูปฏิบัตงิ านได
รับการเตือนเมือ่ อากาศในถังบรรจุเหลือ 25%
ตองรีบออกมาขางนอกโดยเร็ว แตหากอยู ใน
สวนลึกสุดของอาคาร หรือลังเลในการออกมา
หรือเพิง่ รูต ัววาหลงทาง ฯลฯ ทําใหเสียเวลาไป
มาก อากาศในถังจึงหมดกอนถึงทางออก สงผล
ใหขาดอากาศหายใจจนหมดสติหรือเสียชีวิต
การเพิ่ มตัวเลขเปอรเซ็นต ของปริมาณ
(แรงดัน) อากาศทีเ่ หลือในถังเพือ่ บังคับอุปกรณ
สงสัญญาณเตือนทํางาน มีจุดประสงคตองการ
ใหผสู วมใส SCBA มีโอกาสรอดชีวิตมากขึน้ ดวย
การเพิ่มปริมาณอากาศที่เหลือในถังใหมากขึ้น
กวาเดิม 8% นั่นหมายความวา ผูป ฏิบตั ิงานมี
เวลามากขึน้ ในการใชเดินทางออกมาจากพืน้ ที่
อันตรายกอนอากาศจะหมดถัง
ทั้ งนี้ การเปลี่ ยนแปลงการแจ ง เตื อน
อากาศในถังบรรจุจะมีผลตอเนือ่ งไปถึงอุปกรณ

มาตรฐาน NFPA 1981 ฉบับที่ใชกนั มา
ทัง้ หมดไมเคยเนนเรือ่ งความแข็งแกรง ทนทาน
ของเลนส ครอบหน ากากเป นพิ เศษ แต ฉบั บ
ลาสุดป 2013 เขียนขอบังคับใหมคี ณ
ุ สมบัตผิ า น
การทดสอบตามมาตรฐานกําหนดไว เนือ่ งจาก
คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานพิจารณาจาก
ขอมูลการบาดเจ็บของนักดับเพลิงในระยะ 2-3
ปหลัง พบวาหลายกรณีมสี าเหตุเชือ่ มโยงมาถึง
เลนสหนากากที่สูญเสียคุณสมบัติการปองกัน
เมือ่ สัมผัสความรอนสูงในสถานการณเพลิงไหม
ซึ่งปจจุบันมีระดับอันตรายสูงกวาในอดีต อาทิ
การเกิด Flashover ทีใ่ หความรอนปริมาณมาก
ผิดปกติภายในระยะสั้นๆ ทําใหเลนสหนากาก
ทําดวยโพลีคารบอเนตทีน่ กั ดับเพลิงสวมอยูเ กิด
ความเสียหายถึงขัน้ หลอมละลาย รวมถึง ความ
รอนจากการแผรงั สีสง มายังเลนสครอบหนา สง
ผลใหเกิดการสูญเสียคุณสมบัติปองกัน โดยผู
สวมใสไมรตู วั จนกระทัง่ เกิดรัว่ ซึมหรือเสียรูปไป
เมื่ อเลนสหนากากของอุปกรณ SCBA
ได รั บ ความเสี ยหาย ไม ว าจะเกิ ดการหลอม
ละลายฉับพลันหรือคอยๆ เสื่อมประสิทธิภาพ
จากการเสียรูปหรืออากาศรั่วซึมเขาไปได ลวน
เปนอันตรายอยางยิง่ ตอผูส วมใส ดังนัน้ จึงจําเปน
ตองสรางความมัน่ ใจแกนักดับเพลิง โดยเฉพาะ
ทีต่ อ งเผชิญหนากับความรอนสูงเปนประจํา โดย
การกําหนดใหเลนสหนากากตองสามารถทนตอ
ความรอนสูงตามมาตรฐานบังคับ ซึง่ จะตองผาน
การทดสอบดวยวิธีการตอไปนี้

SAFET Y LIFE 2

Facepiece Flame Test

ทดสอบทนความร อ นสู งและการ
สัมผัสเปลวไฟ (High Heat and Flame Test)
วิธที ดสอบ สวมหนากาก SCBA เขากับ
หุน ทดสอบแบบครึง่ ตัว (Half-manikin) ลักษณะ
เหมือนการใชงานปกติ โดยตอทออากาศจากถัง
บรรจุปอ นเขาหนากากในอัตรา 40 ลิตรตอนาที
(lpm) แลวนําไปเขาเตาอบลมรอนทีม่ ีอณ
ุ หภูมิ
500 ํ F (260 ํ C) ใหความรอนสงผานไปยังเลนส
ครอบหนากากเปนเวลา 5 นาที จากนัน้ นําเลนส
ครอบหนากากไปสัมผัสโดยตรงกับเปลวไฟที่มี
อุณหภูมิ 1800 ํ F (982 ํ C) เปนเวลา 10 วินาที
เกณฑสอบผานของการทดสอบ ภายในหนากาก
SCBA ตองเปนแรงดันบวก (Positive Pressure)
ตอไปเปนเวลาอยางนอย 24 นาที (80% ของ
อัตราใชงาน 30 นาที) โดยไมคาํ นึงถึงปริมาณ
อากาศทีเ่ หลือและทัศนวิสยั ของเลนสทสี่ ญ
ู เสียไป
 ทดสอบทนความร อ นจากการแผ
รังสี (Radiant Heat)
วิธีทดสอบ นําหนากาก SCBA ทีส่ วมเขา
กับหุน ทดสอบแบบครึง่ ตัวและปลอยอากาศจาก
ถังปอนเขาหนากากทีอ่ ตั ราไหล 40 ลิตรตอนาที
(lpm) ไปรับรังสีความรอนปริมาณ 15 กิโลวัตต
ตอตารางเมตร (kW/m2) เปนเวลา 5 นาที หลัง
จากนัน้ ทดสอบการตกลงพืน้ (Drop Test) ทีร่ ะยะ
ความสูง 6 นิว้ เกณฑสอบผาน ภายในหนากาก
SCBA ตอง เปนแรงดันบวก (Positive Pressure)
ตอไปเปนเวลาอยางนอย 24 นาที (80% ของ
อัตราใชงาน 30 นาที) โดยไมคาํ นึงถึงปริมาณ
อากาศทีเ่ หลือและทัศนวิสยั ของเลนสทสี่ ญ
ู เสียไป

Facepiece and Voice
Communication System



กําหนดคุณภาพเสียงในการสือ่ สาร
ขณะสวมอุปกรณ
การใชเสียงพูดสื่อสารขณะสวมใสเครือ่ ง
ชวยหายใจ SCBA มักมีปญหาเรือ่ งความชัดเจน
และความตอเนือ่ ง บางครัง้ เสียงขาดๆ หายๆ หรือ

EPIC 3 Communication Platform

ฟงไมรูเรือ่ ง สงผลใหเกิดความเขาใจผิดในการ
แจงเหตุและรายงานสถานการณในทีเ่ กิดเหตุได
มาตรฐาน NFPA 1981 ฉบับป 2007
กําหนดใหมกี ารทดสอบคุณภาพเสียงทีพ่ ดู ขณะ
สวมใส SCBA โดยใหคน 5 คน บันทึกคําพูดซึง่
ฟงไดจากลําโพงทีต่ อออกมา ในขณะพูดมีเสียง
แทรกในหองทดสอบระดับ 70 เดซิเบล โดยหาก
จะฟงรูเ รือ่ งหรือจับใจความได เสียงออกมาจาก
ลําโพงทีต่ งั้ หากจาก SCBA ในระยะ 15 ฟุต ตอง
มีความดังขัน้ ต่าํ 85 เดซิเบล
แตมาตรฐาน NFPA 1981 ฉบับป 2013
ยกเลิกการทดสอบทีใ่ ชคนจริงๆ ฟงเสียง แตได
นําระบบทดสอบคุณภาพเสียงชนิดใหม เรียกวา

“ดัชนีถายทอดคําพูด” (STI; Speech Transmission
Index) ซึง่ เปนอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสสามารถระบุ
ไดวาเสียงพูดขณะสวมใส SCBA เพื่อสื่อสารไป
ยังผูฟ ง ทีอ่ ยูห า งออกไปทัง้ ทีก่ าํ ลังสวม SCBA อยู
และไมไดสวม มีความชัดเจนตามที่กําหนดไว
ในมาตรฐานหรือไม
ทัง้ นี้ จะมีการทดสอบคุณภาพเสียงดวย
ระบบ STI จากการสือ่ สาร 2 รูปแบบ ไดแก การ
สื่อสารดวยเครื่องมือที่ไมใชพลังงานภายนอก
ใดๆ (Mechanical Communication) โดยพูดผาน
อุปกรณที่เปนทั้งตัวรับเสียงและถายทอดเสียง
(ลําโพง) ติดตัง้ ดานขางหนากาก และการสือ่ สาร
แบบขยายเสียงดวยอุปกรณที่ ใชพลังงานจาก
แบตเตอรี่ (Amplified Communication ) ติดตัง้
ไมโครโฟนขางในหนากากขณะทีล่ ําโพงอยูด า น
นอก ซึง่ รวมไปถึงวิทยุรับสงทีใ่ ชไมโครโฟนและ
หูฟงรวมอยูในชุดเดียวกัน
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Buddy Breathers

อนุญาตใหใชงานระบบชวยหายใจ
กรณีฉกุ เฉิน
ระบบชวยหายใจกรณีฉุกเฉิน (EBSS ;
Emergency Breathing Safety Systems) หรือที่
เรียกวา “Buddy Breathers” ไมไดรับการบรรจุ
ไวในมาตรฐาน NFPA 1981 มาตัง้ แตแรก อีกทัง้
สถาบันสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
แหงชาติสหรัฐฯ (NIOSH) มีคาํ สัง่ หามใชงานมา
ตัง้ แตป 1984 ในทางทฤษฎี ระบบ EBSS เหมือน

Emergency Breathing Safety Systems

ไมมีตัวตน แตในความเปนจริง ผู ผลิตมีการ
ออกแบบและผลิตชิ้ นส วนเพื่ อใหนักดับเพลิง
บางหนวยงานที่นิยมใชระบบนี้นําไปประกอบ
เปนสวนเสริมของอุปกรณ SCBA
ระบบ EBSS หรือ “Buddy Breathers”
หมายถึง ระบบที่ตดิ ตัง้ กับถังอากาศของ SCBA
ซึง่ สามารถปอนอากาศใหกบั นักดับเพลิง 2 คน
ใชหายใจพรอมกันได โดยเมือ่ มีการใชงาน ระบบ
จะตองมีความสามารถปอนอากาศเปน 2 เทา
ของอัตราปกติสําหรับใชในสถานการณฉุกเฉิน

เมือ่ อากาศในถังบรรจุของเพือ่ นรวมงานใกลจะ
หมด แตไมใชการกูภ ยั ในลักษณะ RIT/RIC ตาม
ทีก่ าํ หนดไวในมาตรฐาน NFPA 1500
“Buddy Breathers” ประยุ กต มาจาก
เทคนิคของนักประดาน้าํ เมือ่ อากาศในถังของใคร
คนหนึง่ ใกลหมดจะใชมือขางหนึง่ ทําสัญลักษณ
เชือดคอตัวเอง ตามดวยกํามือหลวมๆ ยกขึน้ มา
ระดับปากแลวทําทาชักเขาออกระยะสัน้ ๆ บอก
ใหรวู า อากาศหมดและตองการอากาศหายใจจาก
เพือ่ น จากนัน้ เพือ่ นทีด่ ําน้าํ อยูใ กลๆ จะวายเขา

มาชวยเหลือ โดยใชสายปอนอากาศสายทีส่ อง
ของตัวเองตอเขากับวาลวปอนอากาศของเพือ่ น
ที่อากาศหมดถัง ซึ่งทั้งผูใหและผูรับอากาศจะ
หายใจจากถังเดียวกันวายขึน้ เหนือน้าํ เพือ่ จัดการ
แกปญหาตามความเหมาะสมตอไป เนื่องจาก
ระบบชวยหายใจของนักประดาน้าํ (Scuba) เปน
ระบบปด (Closed Circuit) สามารถนําอากาศที่
หายใจออกมาหมุนเวียนเพือ่ ใชหายใจเขาไปใหม
ดังนั้นจึงมีอากาศบรรจุถังในปริมาณมากและ
สามารถใชงานไดหลายชัว่ โมง การแบงปนอากาศ
ใหเพื่อนที่อากาศหมดแบบฉุกเฉินจึงไมคอยมี
ปญหา แตเมื่อนํามาใชกับเครื่องหายใจบนบก
(SCBA) ชวงแรกๆ จะมีปญ
 หา ไมใชเรือ่ งเทคนิค
แตเปนการขาดทักษะและไมชํานาญในการตอ
สายปอนอากาศทําใหลา ชาและขาดความแมนยํา
ผลทีต่ ามมา อากาศสูญเสียโดยเปลาประโยชน
และหมดลงอยางรวดเร็ว นักดับเพลิงทัง้ สองนาย
ตกอยูในความเสีย่ งโดยไมจําเปน ดวยเหตุผลนี้
NIOSH จึงออกกฎหามใช และ NFPA ไมสนับสนุน
เทาทีค่ วร แตในทางปฏิบัตมิ ีการใช ระบบนีก้ ัน
อยางแพรหลายและผูป ฏิบตั ลิ ว นมีความชํานาญ
และประสบความสําเร็จในการชวยเหลือเพื่อน
รวมงานในระดับนาพอใจ แลวในที่สุดก็เปนที่
ยอมรับของสถาบันมาตรฐานชัน้ นําตางๆ และ
อนุญาตใหนํามาใชอยางเปนทางการได
ในการใชเทคนิค “Buddy Breathers”
กับเครือ่ งชวยหายใจ SCBA การปอนอากาศให
เพือ่ นสามารถทําไดทงั้ วิธตี อ สายทีส่ องทีต่ อ จาก
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EPIC 3 Communication System

NFPA 1981 Edition 2013 Approved Air-Pak SCBA
Battery
Compartment

Upgraded
RI Speaker

EOSTI Dual Alarm

On/Off Switch
LED Indicator

Amp Speaker

Microphone
(Connected to Bracket)
On/Off Switch

AV-3000 HT Facepiece

Gauge with
33% Alarm Point

Buddy Breathers System
Vibralert Activated at
33% of Air Remaining
Universal PASS Alarm

Buddy Breathers System

HUD with 33% of Air Remaining Indicator

ถังของตัวเองกับสายรับอากาศเขาถังของเพื่อน
และตอเขากับหนากากของเพือ่ นโดยตรง วิธแี รก
เปนการแบงอากาศใหเพื่อนหายใจโดยผานถัง
ของเขาเองซึ่งมักจะทําในกรณีอากาศในถังของ
เพือ่ นพอมีเหลืออยูบา ง เมื่อเติมอากาศใหมเขา
ไปก็สามารถหายใจไดตอ เนื่อง โดยอาจไมตอ ง
ปรับแตงความดัน สวนวิธที สี่ องใชในกรณีฉกุ เฉิน
จริงๆ อากาศของในถังเพือ่ นใกลหมดเต็มทีหรือ
หมดไปแลว อากาศจากสายสงจะตอเขากับวาลว
รับอากาศทีต่ ดิ ตัง้ บนหนากากของเพือ่ นโดยตรง
สามารถหายใจตอไดทันที แตผปู ฏิบัตจิ ะตองมี
ความเชี่ยวชาญ และอุปกรณที่ใชตองมีชิ้นสวน
รองรับเพื่อทําใหเกิดความปลอดภัยสูงสุด
NFPA 1981 ฉบับป 2013 อนุญาตใหใช
“Buddy Breathers” ในฐานะอุปกรณทางเลือก
(Optional Component) ไมไดเปนขอบังคับ โดย
จะตองมีลกั ษณะการออกแบบและคุณสมบัตติ รง
ตามมาตรฐานกําหนด ขณะที่ NIOSH ยินยอม
ใหใชระบบนีใ้ นงานดับเพลิงอาคารเมือ่ สองสามป
กอนหนา ผูผลิต SCBA ชั้นนําสวนใหญติดตั้ง
ระบบนีแ้ ละตางยืนยันวาสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ แตมีขอแมวา ตองไมนาํ ไปใชใน
งานกูภัยเคลื่อนเร็วที่เรียกวา RIT เนื่องจากใช
อุปกรณคนละระบบและไมสามารถทดแทนกัน
ได โดยไดยา้ํ วา ระบบ EBSS ไมใช UAC แมวา จะ
มีความคลายคลึงกันในบางจุด

UAC ใชวิธีเปลี่ยนถังอากาศใหมที่บรรจุ
เต็มแทนถังที่ อากาศหมด จากนั้ นตอสายรับ
อากาศของ SCBA ทีส่ วมอยูเ ขากับถังใหม หรือตอ
สายปอนอากาศ (Air Line) จากเครื่ องผลิต
อากาศจากภายนอกเขากับวาลว UAC ตัวเมีย
ของถังบรรจุแลวเติมอากาศเขาไป หรือตอเขา
กับวาลวรับอากาศปอนเขาหนากากโดยตรงซึ่ง
ทัง้ หมดปฏิบตั กิ ารโดยทีมรุกเคลือ่ นทีเ่ ร็วเพือ่ ชวย
ชีวติ นักดับเพลิงทีต่ ดิ อยูภ ายในอาคารหรือพืน้ ที่
อันตราย หรือเรียกวา “ทีม RIT”
ขณะที่ EBSS เปนการปอนอากาศให
เพื่อนจากถังของตัวเอง เมื่อเพื่อนสงสัญญาณ
อากาศในถังใกลหมด และขอแบงอากาศหายใจ
ผูม อี ากาศเต็มถังหรือเหลือในปริมาณมากจะใช
สายที่สองซึ่งพรอมใชงานตลอดเวลาตอเขากับ
สายรับอากาศของเพื่อนที่อากาศหมด เพื่อตอ

เขาถังบรรจุ ตอเขาวาลวควบคุมแรงดัน หรือตอ
เขาหนากากโดยตรง (ผานวาลวทีอ่ ยูส ว นปลาย
ของหนากาก) อยางใดอยางหนึง่ โดยเมือ่ ดึงสาย
ทีส่ องออกจากที่เก็บ วาลวปลอยอากาศที่ถงั จะ
เปดออกทันทีโดยอัตโนมัติ ผูใ หและผูร บั อากาศ
จะตองรีบตอสายใหเชือ่ มตอกันโดยเร็ว มิฉะนัน้
จะเกิดการสูญเปลาและอาจทําใหอากาศมีไมพอ
หายใจขณะออกมาขางนอกได ทัง้ นี้ ตองอยูใ น
เงือ่ นไข SCBA ของทัง้ คูตอ งติดตัง้ ระบบ EBSS
(Emergency Breathing Safety Systems) แต
ไมจําเปนตองเปนคูหูเขาไปปฏิบัติงานดวยกัน
ตั้งแตแรก เพื่อนรวมงานคนอื่นที่อากาศในถัง
หมดไมวาดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม จะตองไดรับ
การชวยเหลือจากผู มีอากาศเหลือในถังบรรจุ
ปริมาณมากพอจะทําใหพวกเขาทัง้ สองคนออก
มาขางนอกไดอยางปลอดภัย
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