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นักดับเพลิงไมวาชาติใดภาษาใดลวนมี
ความเสีย่ งสูงจะไดรบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ขณะ
ปฏิ บั ติงาน ทางเลื อกเดี ยวที่ ต องทําคือสร าง
ความปลอดภัยแกพวกเขาเมือ่ เขาระงับเหตุดว ย
มาตรการปองกันอันตรายสวนบุคคลตั้งแตหัว
จรดเทาเพื่ อใหพวกเขามีโอกาสรอดชีวิตกลับ
มาไดหลังจากเผชิญหนากับมหันตภัยจากความ

รอน เปลวไฟ และควันพิษตอเนื่ องหลายชัว่ โมง!
หนวยดับเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาชีวิตและสุขภาพ
ของนักดับเพลิงอยางอยางจริงจัง นอกจากจะมี
มาตรฐานการระงับอัคคีภัยของ NFPA และกฎ

ขอบังคับของรัฐบาลแลว ก็ยังมีกฎหมายความ
ปลอดภัยสําหรับนักดับเพลิงโดยเฉพาะของบาง
รัฐอีกดวย เรียกวานักดับเพลิงอเมริกนั ไดรบั การ
คุม ครองจากกฎหมายความปลอดภัยหลายฉบับ
เปนเครื่องสรางความมั่นใจไดเปนอยางดี

ในป ค.ศ. 1970 รัฐสภาอเมริกันผาน
กฎหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ทํางานแหงชาติหรือทีเ่ รียกวา OSHA มีผลบังคับ
ใชทวั่ ประเทศ นัน่ คือ ลูกจางบริษทั เอกชนทุกคน
ในสหรัฐอเมริกาไดรบั การคุม ครองจากกฎหมาย
ฉบับนีโ้ ดยเฉพาะในประเด็นความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยในการทํางาน แตกฎหมายฉบับ
นีไ้ มครอบคลุมถึงลูกจางของรัฐบาลทองถิน่ และ
รัฐบาลกลาง
ในป ค.ศ. 1984 สภารางกฎหมายแหง
มลรัฐนิวเจอรซไี ดยกรางขอบังคับความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการทํางานของลูกจางปฏิบัติ
งานสาธารณะ (PEOSHA; Public Employees
Occupational Safety and Health Act) เสนอสู
สภาเพื่อใหการเห็นชอบเปนกฎหมายบังคับใช
ภายในรัฐ เนือ้ หาเปนขอกําหนดความปลอดภัย
และสุขอนามัยของลูกจางปฏิบัติงานสาธารณะ
ทั้งของรัฐบาลกลางแหงรัฐ หนวยงานปกครอง
ทองถิน่ และองคกรเอกชน เนนทีน่ กั ดับเพลิงและ
เจาหนาทีก่ ภู ยั เปนหลักซึง่ สภาไดลงมติเห็นชอบ
อยางเปนเอกฉันท
กฎหมาย PEOSHA บังคับใชกบั นักดับเพลิง
ทัง้ หมดในรัฐนิวเจอรซี ไมวา จะเปนนักดับเพลิง
อาสาสมัคร (Volunteer firefighters) นักดับเพลิง
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อาชีพรับเงินเดือนประจํา (Paid firefighters) และ
นักดับเพลิงรับคาจางในการดับเพลิงแตละครั้ง
(Part-paid firefighters)
หมายเหตุ นักดับเพลิงอาสาสมัครใน
สหรัฐอเมริกามีทั้ งรับเงินเดือนประจําและรับ
คาจางในก ารทํางานแตละครัง้ นักดับเพลิงอาสา
สมัครอยางแทจริงซึง่ ไมรบั คาจางเลยมีนอ ยมาก
ตามกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ นักดับเพลิงอาสา
สมัครตองไดรับเงินคาจางไมต่ํากวา 20% ของ
คาจางนักดับเพลิงอาชีพที่ทํางานเต็มเวลา แต
อัตราจางขึน้ อยูก บั ความสามารถและประสบการณ
ของตัวนักดับเพลิง

ขอกําหนด PEOSHA สําหรับหนวย
ดับเพลิง
ไมวาจะเปนหนวยดับเพลิงของรัฐบาล
หรือองคเอกชน ใหถอื วาเปน “นายจาง” ทัง้ สิน้
สวนนักดับเพลิงไมวาเปนประเภทไหน ทัง้ หมด
อยูในสถานะ “ลูกจาง”
 การจัดองคกร
นายจางตองเตรียมการตอไปนีเ้ ขียนเปน
ลายลักษณอักษร
1. โครงสรางองคกรของหนวยดับเพลิง
2. จํานวนนักดับเพลิงของหนวยดับเพลิง
ที่คาดวาจะมี
3. สวนงานตางๆ ของหนวยดับเพลิงที่
คาดวาจะตัง้ ขึน้

เอกสารดังกลาวตองไดรบั การตรวจสอบโดย
 ความสามารถและสมรรถนะทาง
1. ลูกจาง
กายภาพ
2. ตั ว แทนลู ก จ างที่ จั ด ตั้ งขึ้ น (เช น
นายจางตองมั่นใจวาลูกจางที่คาดวาจะ
สหภาพแรงงาน)
ปฏิบตั งิ านดับเพลิงภายในอาคารมีความสามารถ
3. กระทรวงแรงงานแหงรัฐ (นิวเจอรซ)ี ทางกายภาพทีจ่ ะทํางานไดโดยไมมลี กั ษณะตาม

ขอกําหนดผูพ กิ ารอเมริกนั (ADA) ฉบับป 1990
 ขอกําหนดชุดปองกัน
ชุดปองกันตองปองกันอวัยวะสําคัญของ
รางกาย ไดแก
1. ศีรษะ
2. รางกาย (ลําตัว)
3. สวนยืน่ ออกไปจากลําตัว คือ แขน ขา
เทา และมือ
นายจางตองจัดหาชุดปองกันตามกําหนด
ในขอบังคับนี้โดยไมคิดมูลคาแกลูกจาง ลูกจาง
ทีป่ ฏิบตั ิงานดับเพลิงภายในอาคารตองสวมชุด
ปองกันดังกลาวขณะเขาระงับเหตุ เปนทัง้ คําสัง่
และขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางในการ
สวมใสชดุ ปองและอุปกรณปอ งกันตามกฎหมาย
กําหนด
นายจางตองแนใจวาลูกจางสวมใสชดุ และ
อุปกรณปองกันตามขั้ นตอนปฏิบัติเพื่ อความ
ปลอดภัย ลูกจางเองก็ตอ งสวมใสชดุ ปองกันและ
ใชอปุ กรณทเี่ หมาะสมตามขัน้ ตอนความปลอดภัย
ทัง้ ทีเ่ ปนกฎหมายกําหนดและคําสัง่ ของนายจาง
ชุ ดป องกั นสําหรั บ นั กดั บเพลิ งภายใน
อาคาร โดยทั่วไปจะเปนเสื้อคลุม กางเกง และ
รองเทาบูทตามมาตรฐานกําหนด
 การปองกันเทาและขา
รองเท าบู ทต องเป นไปตามมาตรฐาน
NFPA 1974: รองเทาปองกันสําหรับการดับเพลิง
ในอาคาร (Protective Footwear for Structural
Fire Fighting) โดยตองมีปายหรือตราประทับ
แสดงวาไดรับการรับรองตามมาตรฐานนี้ที่ตัว
รองเทาจึงจะนํามาใชงานได
รองเทาบูท ตามมาตรฐานดังกลาวตองสูง
อยางนอย 8 นิ้ว มีคุณสมบัติกันน้ํา พื้นรองเทา
ปองกันการเจาะทะลุแผนรองระหวางพื้นดาน
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นอกกับพืน้ ดานใน ปองกันแรงกดขณะไตบนั ได
(ladder shank) และหัวเหล็ก (Steel Toe Cap)
ปองกันการกระแทกและการบีบ
โดยสรุป รองเทาบูทสําหรับนักดับเพลิง
ที่ ได มาตรฐานต องต านทานความร อน การ
กัดกรอน การเจาะ กระแสไฟฟา การกระแทก
และการบีบ เปลวไฟ การขัดสี การสึก และน้ํา
รายละเอียดหาไดจากขอมูลมาตรฐาน NFPA
และขอมูลจากวิธีการทดสอบตางๆ
นั กดั บเพลิ ง ต องจําไว ว า รองเท าที่ ได
มาตรฐานหรือสามารถตานทานวัตถุหรือแรง
กระทําใดๆ ไมไดหมายความวา รองเทานั้นจะ
สามารถปองกันอันตรายไดในทุกรณี คุณสมบัติ
ในแตละดานจะมีขดี จํากัดของตัวเอง การใชงาน
อุปกรณปองกันในสภาพที่นอกเหนือจากที่ทํา
การทดสอบอาจนํามาซึง่ การบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได
กําหนดการใชงาน
นักดับเพลิงอาชีพ (Career firefighters)
ตองสวมรองเทาบูท ปองกันทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตาม
มาตรฐานทันที
นักดับเพลิงอาสาสมัคร (Volunteer firefighters) สวมรองเทาบูทปองกันที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนรองเทา
คูใหม หรือรองเทาคูปจจุบันสึกจนใชการไมได
แลวแตวาอันไหนจะเกิดขึ้นกอน
ชุดดับเพลิง
 การปกปองรางกาย
ชุดดับเพลิงตองมีคุณสมบัติตรงตาม ขอ
ในสวนนี้กลาวถึงชุดดับเพลิง (Turnout กําหนดในมาตรฐาน NFPA 1971: ชุดปองกัน
Gear) และเครื่องแบบประจําสถานี (Station สําหรั บ การดั บ เพลิ ง ในอาคาร (Protective
Uniforms)
Clothing for Structural Fire Fighting) ซึ่ ง

ประกอบดวยเสือ้ ดับเพลิงและกางเกงดับเพลิง
การออกแบบและประสิทธิภาพชุดดับเพลิง
ชุดดับเพลิง (Turnout Gear) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามมาตรฐาน NFPA ซึ่งติดปายรับรองการ
ผานมาตรฐาน NFPA 1971 เทานัน้ ทีมสี ามารถ
ใชงานไดตามกฎหมาย
มาตรฐาน NFPA 1971 มีการทดสอบชุด
ดับเพลิงดานการปองกันความรอน ตานทาน
การหดตั วเนื่ องจากถู ก ความร อน ต านทาน
เปลวไฟ ตานทานการไหม ต านทานการจุด
ติดไฟ ตานทานการฉีดขาด และสะทอนแสงได
เสื้อดับเพลิงออกแบบมาเพือ่ ปองกันลําตัว
ดานบน คอ แขน และขอมือ โดยตองมี 3 ชั้น
ไดแก ชัน้ นอกสุด (outer shell) ชัน้ กัน้ ความชืน้
(moisture barrier) และชั้ นกั้ นความร อ น
(thermal barrier) และเนือ่ งจากตองสวมใสรว ม
กับกางเกงดับเพลิง เสือ้ ดับเพลิงตามมาตรฐาน
NFPA 1971 จึงสั้นกวาเสื้อดับเพลิงที่เคยใชใน
อดีต เพือ่ ปองกันคอ คอเสือ้ ตองกวางอยางนอย
4 นิว้ และตองมีสามชัน้ เหมือนกับตัวเสือ้ ตองมี
แขนเสือ้ ซึง่ มีประสิทธิภาพเหมือนกันตัวเสือ้ ทัง้ นี้
ตองมีแถบสะทอนแสงทีท่ าํ ใหมองเห็นตัวเสือ้ และ
สวนตางๆ ไดชัดเจน โดยแถบตองมีความกวาง
อยางนอย 2 นิ้ว และมีพื้นผิวทั้งสะทอนแสง
(retroreflective) และเรืองแสง (fluorescent)
เชนเดียวกัน ขอมือเสื้อตองมีแถบสะทอนแสง
และเรืองแสงกวาง 2 นิ้ว
โดยรวมแลว เสื้อดับเพลิงตองมีพื้นที่ผิว
เรืองแสง (fluorescent) อยางนอย 325 ตาราง
นิ้ ว และมี พื้ นผิ วสะท อนแสงกว างอย างน อย
0.625 นิว้

สําหรับกางเกงดับเพลิง ใชปองกันลําตัว
สวนลางและขา ยกเวนขอเทาและเทา เชนเดียว
กับเสือ้ ดับเพลิง กางเกงดับเพลิงตองมี 3 ชัน้ คือ
ชัน้ นอกสุด ชัน้ กัน้ ความชืน้ และชัน้ กัน้ ความรอน
โดยตองมีแถบที่มองเห็นไดชัดเจนระหวางขอบ
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NFPA อักหนึ่งทางเลือกที่ยอมรับไดคือทําดวย
วัสดุไมหลอมละลาย เชน ผาฝาย อยางไรก็ตาม
เครือ่ งแตงกายประจําสถานีไมสามารถใชแทน
ชุดดับเพลิงได
กําหนดการใชงาน
นักดับเพลิงอาชีพตองสวมชุดเครือ่ งแบบ
ประจําสถานีขณะปฏิบัติงานในสถานีดับเพลิง
สําหรับนักดับเพลิงอาสาสมัครไมตองสวมชุด
เครื่องแบบประจําสถานี

การปองกันมือ (Hand Protection)
ถุงมือนักดับเพลิงตองมีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
มาตรฐาน NFPA 1973: ถุงมือสําหรับดับเพลิง
ในอาคาร (Gloves for Structural Fire Fighting)
การออกแบบและประสิทธิภาพการใชงาน
ถุงมือนักดับเพลิงที่ไดมาตรฐาน NFPA
1973 จะตองมีปา ยหรือตราประทับรับรองจาก
มาตรฐานนัน้ ซึง่ ถือวาเปนถุงมือทีใ่ ชงานไดตาม
กฎหมายของรัฐ


กางเกงกับเขาแตละขาง ทั้งนี้ กางเกงดับเพลิง
ตองมีพนื้ ทีผ่ วิ เรืองแสงไมนอ ยกวา 80 ตารางนิว้
สําหรับนักดับเพลิงอาชีพ ชุดดับเพลิง
ตองสวมรวมกับชุดเครือ่ งแบบประจําสถานีซงึ่ มี
คุณสมบัตติ ามมาตรฐานกําหนด
นักดับเพลิงตองจําไววา ชุดดับเพลิงทีไ่ ด
มาตรฐานหรือสามารถตานทานแรงกระทําใดๆ
ไมไดหมายความวา ชุดดับเพลิงนั้นจะสามารถ
ปองกันอันตรายไดในทุกรณี คุณสมบัตใิ นแตละ
ดานจะมีขดี จํากัดของตัวเอง การสวมชุดดับเพลิง
เขาปฏิบั ติงานในสภาพที่ นอกเหนื อจากที่ ทํา
การทดสอบอาจนํามาซึง่ การบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได
กําหนดการใชงาน
นักดับเพลิงอาชีพ (Career firefighters)
ตองสวมเสื้อและกางเกงดับเพลิงที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานทันที
นักดับเพลิงอาสาสมัคร (Volunteer firefighters) ตองสวมสวมเสือ้ และกางเกงดับเพลิง
ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานเมื่อชุดที่สวม
อยูในปจจุบันไมสามารถใชงานไดอีกตอไป

Station Uniforms

เครือ่ งแบบประจําสถานี (Station Uniforms)
เครือ่ งแบบประจําสถานีตรงตามมาตรฐาน
NFPA 1975: เครือ่ งแบบสถานีหรือเครือ่ งแบบ
ทํางานสําหรับนักดับเพลิง (Station/Work Uniforms
for Fire Fighters) ทําจากวัสดุที่ไมหลอมละลาย
เชน ผาฝาย ทั้งนี้ เครื่องแบบประจําสถานีตอง
รวมถึงเสือ้ และกางเกง
การออกแบบและประสิทธิภาพการใชงาน
เครือ่ งแบบประจําสถานีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตติ รง
ตามมาตรฐาน NFPA 1975 จะตองมีปายหรือ
ตราประทับรับรองของมาตรฐานดังกลาว แตขอ
บังคับ PEOSHA ของรัฐนิวเจอรซี ไมไดกาํ หนดให
เครือ่ งแบบประจําสถานีตอ งเปนไปตามมาตรฐาน

ถุงมือที่ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
กําหนดออกแบบมาเพื่อชวยลดผลกระทบจาก
เปลวไฟ ความรอน วัตถุแหลมคม และอันตราย
อื่นๆ จากการดับเพลิงในอาคาร ถุงมือตองกัน
ความรอนและความชื้นไดอยางสมบูรณ แตไม
เปนอุปสรรคตอการเคลือ่ นไหวและความคลองตัว
ในการทํางาน ทั้งนี้ ถุงมือเมื่อสวมแลวตองสูง
กวาขอมืออยางนอย 1 นิ้ว และตองคลุมขอมือ
ไว ทั้ งหมดเพื่ อป องกั นสะเก็ ดไฟหรื อวั ตถุ อื่ น
แทรกเขาไป
มาตรฐาน NFPA 1973 มีเกณฑการวัด
ขนาดของถุงมือดวย เพื่อใหสามารถสวมใสได
อยางกระชับและมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง
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นั กดั บ เพลิ ง ต องจําไว ว า ถุ งมื อป องกั นที่ ได
มาตรฐาน หรือสามารถตานทานวัตถุหรือแรง
กระทําใดๆ ไมไดหมายความวา ถุงมือคูนั้นจะ
สามารถปองกันอันตรายไดในทุกรณี คุณสมบัติ
ในแตละดานจะมีขดี จํากัดของตัวเอง การใชงาน
ถุงมือในสภาพทีน่ อกเหนือจากทีท่ าํ การทดสอบ
อาจนํามาซึ่งการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได
กําหนดการใชงาน
นักดับเพลิงตองสวมถุงมือทีไ่ ดมาตรฐาน
ทันทีเมื่ออกปฏิบัติงาน
 การปองกันศีรษะ ตา และใบหนา
(Head, Eyes and Face Protection)
หมวกแข็ งต องมี คุณสมบั ติ ตรงตามข อ
บังคับ ของ OSHA 29 29 CFR Part 1910.156
(e)(5) หรือมาตรฐาน NFPA 1972: หมวกแข็ง
สําหรับดับไฟอาคาร (Helmets for Structural
Fire Fighting)
สําหรับขอบังคับ PEOSHA ของรัฐนิวเจอรซี
ฉบับปจจุบันใชมาตรฐาน OSHA และไดเพิ่ม
มาตรฐาน NFPA เปนทางเลือก
สําหรับผาคลุมศีรษะและใบหนา (Hood)
ใชตามมาตรฐาน NFPA 1971: ชุดปองกันสําหรับ
งานดับไฟในอาคาร (Protective Clothing for
Structural Fire Fighting)
การออกแบบและประสิทธิภาพการใชงาน
หมวกแข็ งต องป องกั นศี รษะ ตา และ
ใบหนา รวมทั้งตองมีผาปดหูภายในตัวหมวก
และสายรัดคาง
หมวกแข็งทีไ่ ดมาตรฐาน NFPA จะตองมี
ปายรับรองวาผานการทดสอบตามมาตรฐานนี้
สวนหมวกแข็งทีไ่ ดมาตรฐาน OSHA ตองติดปาย
รับรองจากมาตรฐาน OSHA เชนกัน หมวกติด
ปายรับรองมาตรฐานดังกลาวเทานัน้ ทีส่ ามารถ
นํามาใชงานไดอยางถูกตองตามกฎหมายกําหนด

ทีค่ ลุมศีรษะ (Hood) ตองใหการปองกัน
ศีรษะ และคอ ยกเวนใบหนาซึง่ ไดรบั การปองกัน
จากหนากากเครือ่ งชวยหายใจ SCBA อยูแ ลว โดย
Hood ไดมาตรฐาน NFPA ตองติดปายรับรองระบุ
วาผานการทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 1971
นักดับเพลิงตองจําไววา อุปกรณปอ งกันที่
ไดมาตรฐาน หรือสามารถตานทานวัตถุหรือแรง
กระทําใดๆ ไมไดหมายความวา อุปกรณนั้นจะ
สามารถปองกันอันตรายไดในทุกรณี คุณสมบัติ
ในแตละดานจะมีขดี จํากัดของตัวเอง การใชงาน
อุปกรณในสภาพทีน่ อกเหนือจากทีท่ าํ การทดสอบ
อาจนํามาซึ่งการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได
กําหนดการใชงาน
ข อบั งคับนี้ อนุ ญาตให ใชหมวกแข็ งที่ มี
คุณสมบัติตรงกับมาตรฐาน OSHA ฉบับทีใ่ ชอยู
ในปจจุบัน หรือใชหมวกแข็งมาตรฐาน NFPA
เปนทางเลือก
หมวกแข็งทีส่ วมใสตอ งเปนหมวกทีไ่ ดรบั
การรับรองมาตรฐานฉบับปจจุบัน
สําหรั บ ที่ คลุ มศี รษะ นั กดั บเพลิ งต อง
สวมใสปฏิบตั งิ านแมวา จะมีผลตอการกระชับของ

ขอกําหนดประสิทธิภาพของหมวกแข็งตาม
มาตรฐาน NFPA ประกอบดวยความสามารถใน
การปองกันการกระแทก การเจาะทะลุ ความรอน
เปลวไฟ และไฟฟา สวนอื่นๆ เชน สายรัดคาง
ผาปดหูภายในตัวหมวก กระบังหนา และแถบ
สะทอนแสงตองออกแบบตามที่ NFPA กําหนด
แมวาจะไมสําคัญเทียบเทากับตัวหมวกก็ตาม
กระบังหนา (Face shields) ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามมาตรฐานตองติดปายบอกตามขอบังคับ
29 CFR 1910.134 ซึ่งตัวปายจะตองระบุใหผู
สวมใสตองปองกันตาเพิ่มเติม

หมวกแข็งบางก็ตาม ในกรณีนี้ หากทีค่ ลุมศีรษะ
ทําใหหมวกแข็งใชการไมได ใหเปลี่ยนที่คลุม
ศีรษะอันใหม
 อุปกรณปอ
 งกันระบบหายใจ (Respiratory
Protection Equipment)
อุปกรณปอ งกันระบบหายใจทีใ่ ชงานตองมี
คุณสมบัตติ รงตามมาตรฐาน 29 CFR 1910.134
และ NFPA 1981: อุปกรณชว ยหายใจแบบบรรจุ
อากาศในตัวแบบวงจรเปดสําหรับนักดับเพลิง
(Open-Circuit Self-Contained Breathing
Apparatus for Firefighters)
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นายจ า งต อ งจั ด ตั้ งโครงการป อ งกั น ระบบ
หายใจตามทีก่ าํ หนดไวใน 29 CFR 1910.134
ซึ่ง PEOSHA ไดนํามาใชอยางเต็มรูปแบบ
การออกแบบและประสิทธิภาพการใชงาน
อุปกรณชวยหายใจทีไ่ ดมาตรฐาน NFPA
ตองมีปา ยระบุวา ไดรบั การรับรองตามมาตรฐาน
NFPA 1981 ซึง่ สามารถใชงานไดตามกฎหมาย
การติดปายมาตรฐาน NFPA 1981 หมายถึง
อุปกรณผา นการทดสอบไดใบรับรองจากสถาบัน
สุ ข ภาพและความปลอดภั ย แห ง ชาติ สหรั ฐฯ
(NIOSH; National Institute of Occupational
Safety and Health) และสํานักบริหารสุขภาพ
และความปลอดภัยในงานเหมืองแร (MSHA;
Mine Safety and Health Administration) ซึ่ง
สถาบันทั้งสองกําหนดใหอุปกรณชวยหายใจมี
น้าํ หนักไมเกิน 35 ปอนด (15.9 ก.ก.) และปอน
อากาศไดอยางนอย 30 นาที
เครือ่ งชวยหายใจหรือเครือ่ งปองกันระบบ
หายใจสําหรับนักดับเพลิงตองเปนชนิดวงจรเปด
(Open circulation type) หมายความวาลมหายใจ
ออกจะถูกขับออกจากอุปกรณ ไมนํากลับมาใช
อี กไม ว าด วยวิ ธี ใดๆ โดยแบ งออกเป น 2
ประเภท ไดแก ประเภทแรงดันบวก (Positive
Pressure) และประเภทแรงดันลบ (Negative
Pressure) ประเภทแรงดันบวกเทานัน้ ทีต่ รงตาม
ขอกําหนดตามมาตรฐาน NFPA ทัง้ นี้ เครือ่ งชวย
หายใจแรงดันบวกทีเ่ ปลีย่ นไปเปนแบบความดัน
ลบใชไมไดตามมาตรฐานดังกลาว
เครือ่ งชวยหายใจตองมีมาตรฐานในดาน
การไหลเวี ย นของอากาศ เช นเดี ยวกั บ การ
ตานทานความรอน ตานทานการสั่นและการ
กระเทื อ น ต านทานเปลวไฟ ต านทานการ
กัดกรอน กันฝุน กันการขูดขีดของเลนสหนากาก
รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัตผิ ใู ชสอื่ สารกันไดขณะสวมใส

ทั้งนี้ นักดับเพลิงตองจําไววา เครื่องชวย
หายใจทีไ่ ดมาตรฐานหรือสามารถตานทานวัตถุ
หรือแรงกระทําใดๆ ไมไดหมายความวา เครือ่ ง
ชวยหายใจนัน้ จะสามารถปองกันอันตรายไดใน
ทุกรณี คุณสมบัตใิ นแตละดานจะมีขดี จํากัดของ
ตัวเอง การใชงานเครื่องชวยหายใจในสภาพที่
นอกเหนือจากทีท่ าํ การทดสอบอาจนํามาซึง่ การ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

กําหนดการใชงาน
เครือ่ งชวยหายใจทีส่ งั่ ซือ้ หรือซือ้ หลังจาก
วันที่ 4 มกราคม ป 1993 ตองตรงตามมาตรฐาน
NFPA กําหนด
เครื่ องช วยหายใจที่ ตรงตามมาตรฐาน
OSHA ฉบับกอนหนา สามารถจะใชงานตอไปได
จนกวาจะใชการไม ได ดวยสาเหตุใดๆ ก็ ตาม
ที่สําคัญ เครื่องชวยหายใจเหลานี้สามารถใชได
กับถังอากาศทีไ่ ดรบั การรับรองจากระบบอืน่ หาก
มีปริมาตรและแรงดันเทากัน เครือ่ งชวยหายใจ
ทีเ่ ปลีย่ นรูปแบบการใชงานไปเปนแรงดันบวกได
ตองปรับไปเปนแรงดันบวกเมือ่ เขาดับเพลิงหรือ
ตรวจการณหลังไฟดับ (Overhaul)
นักดับเพลิงอาชีพและนักดับเพลิงอาสา
สมัครตองไดรับเครื่องชวยหายใจที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานกําหนดในการเปลีย่ นเครือ่ งชวย
หายใจใหมครั้งตอไป
 ยั สายรัดตัวนิรภัย และอุปกรณ
 เชือกกูภ
ประกอบ (Life Safety Rope, Harnesses and Hardware)
เชื อ กกู ภั ย สายรั ด ตั ว และอุ ป กรณ
ประกอบ ตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
NFPA 1983 เปนอุปกรณสาํ หรับหนวยดับเพลิง
ที่มีการฝกและปฏิบัติงานกูภัยดวยเชือก
การออกแบบและประสิทธิภาพการใชงาน
นักดับเพลิงตองจําไววา การไดรบั มาตรฐาน
หรือความสามารถตานทานวัตถุหรือแรงกระทํา
ใดๆ ของผลิตภัณฑ ไมไดหมายความวา ผลิตภัณฑ
นั้ นจะสามารถปองกันอันตรายไดในทุกกรณี
คุณสมบัติในแตละดานจะมีขีดจํากัดของตัวเอง
การใชงานผลิตภัณฑในสภาพทีน่ อกเหนือจากที่
ทําการทดสอบอาจนํามาซึ่งการบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตได
 เชือกกูภัย (Life safety rope)
เชือกกูภ ยั ทีไ่ ดรบั มาตรฐานตองมีปา ยระบุ
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เชื อกกู ภั ยที่ ได รั บ มาตรฐานต องมี ป ายระบุ
การรับรองมาตรฐาน NFPA 1983 พรอมกับมี
เทประบุรับรองมาตรฐานเดียวกันมวนติดกับ
เชือกตลอดความยาว ซึง่ ถือวาเปนเชือกทีน่ าํ มา
ใชงานไดตามกฎหมาย
เชือกทีม่ เี ทปอยางเดียวแตไมมปี า ย หาม
นํามาใชงานกูภัย เพราะปายรับรองที่ฉีกขาด
หรื อ หายไปทํา ให เ ชื อ กหมดคุ ณ สมบั ติ ต าม
มาตรฐานกําหนด
เชือกกูภัยตองเปนเชือกที่ผลิตขึ้นโดยมี
ขนาดเทากันตลอดความยาวเชือก นั่นคือ ตอง
ไมมีเงื่อน ปม หรือรอยตอใดๆ ระหวางความ
ยาวเชือก
เชือกกูภ ัยทีถ่ กู ใชงานกูภ ยั หรือถูกใชงาน
อื่นที่ไมใชงานกูภัยมากอนหนา ตองทําลายทิ้ง
หรือนําออกไปจากหนวย การละเลยขอแนะนํา
นี้ จะนํามาซึ่ งการบาดเจ็ บสาหั สหรื อเสี ยชี วิ ต
เนื่องจากไมมีวิธีการทดสอบเชือกที่ใชงานแลว
ซึ่งเปนที่ยอมรับไดในปจจุบัน
เชือกกูภัยมี 2 ชนิด คือเชือกสําหรับคน
เดียว และเชือกสําหรับสองคน ซึ่งเชือกทั้งสอง
ชนิดที่ไดมาตรฐานจะมีปายระบุชัดเจนวา เปน
เชือกสําหรับคนเดียวหรือสองคน
เชื อ กสําหรั บ คนเดี ยวออกแบบให รั บ
น้าํ หนักปฏิบตั งิ านไดอยางนอย 300 ปอนด โดย
มี ขนาดเส นผานศูนย กลางเส นเชือก 1⅛ นิ้ ว
และ 1½ นิ้ว
เชือกสําหรับสองคนออกแบบใหรบั น้าํ หนัก
ปฎิบตั งิ านไดอยางนอย 600 ปอนด โดยมีขนาด

เสนผานศูนยกลางเสนเชือก 1½ นิว้ และ 2¼ นิว้
 สายรัดตัวนิรภัย (Life Safety Harnesses)
สายรัดตัวนิรภัยที่ ไดมาตรฐานตองติด
ปายผาหรือโลห ะแสดงวาไดรบั การรับรองตาม
มาตรฐาน NFPA 1983 ซึ่งเปนสายรัดนิรภัย
ที่นําไปใชงานไดตามกฎหมาย
สายที่ ใชทําเปนสายรัดตัวนิรภัยตอง
เปนเสนใยเดียวยาว (Virgin Continuous Fibers)
กวางอยางนอย 1¾ นิว้ รูปแบบการเย็บและการ
ตอกหมุดตองไดรบั การออกแบบและทดสอบใน
สภาพที่นอกเหนือจากสภาพการใชงานทั่วไป
สายรัดตัวนิรภัยออกแบบเปน 3 ประเภท
ไดแก
ประเภทที่ 1 (Class I) เปนแบบรัดรอบ

เอว ใชรัดบุคคลติดกับบันได หรือผูกบุคคลใน
การกูภ ยั ฉุกเฉิน สายรัดประเภทนีใ้ ชไดแคบคุ คล
เดียว ดังนัน้ นักดับเพลิงตองไมใชสายรัดดังกลาว
ในการเขาไปกูภัยบุคคลอื่น
ประเภทที่ 2 (Class II) เปนแบบรัดรอบ
เอวและผูกรอบตนขาใตสะโพก ใชในการกูภัย
ที่ ตองรับน้ําหนั กสองคน (นั กดั บเพลิงและผู
ประสบภัย)
ประเภทที่ 3 (Class III) เปนแบบรัดรอบ
เอว รัดรอบตนขาดางสะโพก และรัดไหล ในการ
กูภ ยั ทีต่ อ งรับน้าํ หนักสองคนและมีความเสีย่ งที่
ตัวจะพลิกคว่ํา สายรัดประเภทนีใ้ หความมัน่ คง
ในการกูภัยในระดับสูง
 อุปกรณประกอบ (Life Safety Hardware)
อุปกรณประกอบสําหรับใชกูภัยไมมีใน
ขอบังคับของ NFPA แตหากทําได ตองติดปาย
ระบุชอื่ ผูผ ลิตและหมายเลขมาตรฐานของกองทัพ
สหรัฐฯ (MIL-SPEC number)
อุ ปกรณ ป ระกิ อบทั้ งหมดต องทนทาน
ตอการกัดกรอนในการทดสอบฉีดน้าํ เกลือในหอง
ทดลอง นอกจากนี้ อุปกรณรบั น้าํ หนักตางๆ เชน
หัวเข็มขัด วงแหวน ตัวเชื่อม เครื่องมือสําหรับ
ไตขึ้นลง ตองไดรับทดสอบความตานทานตอ
แรงดึงตามสภาพการทํางานทีน่ อกเหนือจากการ
คาดการณ ตะขอสับสําหรับเกี่ยวหวงที่ตองรับ
น้ําหนักและยึดหวงไดอยางมั่นคง รวมทั้งตอง
ล็อค อัตโนมัติ
กําหนดการใชงาน
เชือกกูภ ัย สายรัดตัวนิรภัย และอุปกรณ
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ประกอบตางๆ ทีน่ กั ดับเพลิงใชงานอยูใ นปจจุบนั
ตองมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามมาตรฐานกําหนด
 ระบบเตื อ นส ว นบุ ค คล (PASS;
Personal Alert Safety System)
ระบบเตือนสวนบุคคลสําหรับนักดับเพลิง
ตองมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามมาตรฐาน NFPA 1982
กรณีใชงานอุปกรณตามมาตรฐานฉบับที่
เลิกใชไปแลว ใหสามารถใชงานตอไปไดจนกวา
จะหมดสภาพ อุปกรณใหมที่นํามาใชตองไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานฉบับปจจุบัน
ระบบเตือนสวนบุคคล (PASS) โดยพืน้ ฐาน
แลว เปนอุปกรณตรวจจับความเคลือ่ นไหวสําหรับ
ใหนักดับเพลิงติดตัวไปปฏิบตั ิงานระงับเหตุ ซึง่
อุ ปกรณ จะส งสั ญญาณเตื อนเมื่ อนั กดั บเพลิ ง
คนนั้นไมเคลื่อนไหวเปนเวลา 30 วินาที
วัตถุประสงคของอุปกรณชนิดนี้คือ สง
สัญญาณเตือนใหนกั ดับเพลิงคนอืน่ รับรูว า นักดับ
เพลิงทีต่ ดิ อุปกรณ PASS ตองการความชวยเหลือ
อยางเรงดวน
นักดับเพลิงตองนําอุปกรณ PASS ติดตัว
ไปในสถานการณตางๆ ตอไปนี้

1. เมื่อเขาระงับเพลิงไหมในอาคาร
2. เมื่อปฏิบัติในสถานที่อับอากาศ
3. เมื่ อเขาตรวจการณพื้นที่หลังไฟดับ
(Overhaul)
ทั้งนี้ อุปกรณ PASS ควรติดไวดานนอก
ของเสือ้ ดับเพลิง
การออกแบบและประสิทธิภาพการทํางาน
อุปกรณ PASS ทีไ่ ดมาตรฐาน NFPA ตอง
ติดปายที่มขี อความระบุวามีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐาน NFPA 1982 ซึ่งถือวาเปนอุปกรณที่

ใชงานไดตามกฎหมายกําหนดฃ
อุปกรณ PASS จะสงสัญญาณเตือนออก
มาเองเมือ่ นักดับเพลิงทีน่ าํ ติดตัวไปไมเคลือ่ นไหว
เปนเวลา 30 วินาที หรือเมือ่ นักดับเพลิงคนนัน้
กดสวิทชปลอยสัญญาณเตือน อุปกรณทํางาน
ดวยแบตเตอรี น้ําหนักรวมไมเกิน 16 ออนซ
(453.59 กรัม) สามารถผูกติดกับชุดอุปกรณ
ชวยหายใจของนักดับเพลิงหรือที่อื่นๆ ได
อุปกรณ PASS ออกแบบใหทํางาน 3
รูปแบบ ไดแก แบบทํางานอัตโนมัติ แบบบังคับ

ทํางานดวยมือ และแบบปดเครื่อง
แบบทํางานอัตโนมัติ (Automatic mode)
เซนเซอรตรวจจับความเคลือ่ นไหวจะสงเสียงกอน
ปลอยสัญญาณเตือนจริง (Pre-Alarm) หลังจาก
นักดั บเพลิงที่ ติ ดอุ ปกรณ PASS ไวกั บตั วไม
เคลือ่ นไหวเปนเวลาประมาณ 30 วินาที ซึง่ เสียง
กอนการเตือนจริง (Pre-Alarm) จะแตกตางจาก
เสียงเตือนจริง (Alarm) อยางชัดเจน ถาหากนัก
ดับเพลิงมีการเคลื่อนไหวหลังจากปลอยเสียง
กอนการเตือนจริง อุปกรณกจ็ ะกลับสูส ภาพปกติ
ไมมีการเตือนจริง
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไว [นักดับเพลิง
ไมเคลือ่ นไหวตอไปหลังจากเสียงกอนการเตือน
จริง(Pre-Alarm)ดังขึน้ อุปกรณจะสงเสียงเตือน
จริง (Alarm) ตอเนื่องเปนเวลาอยางนอยหนึ่ง
ชัว่ โมง]
แบบบังคับทํางานดวยมือ (Manual Mode)
นักดับเพลิงที่ตดิ อุปกรณนใี้ ชมือบังคับสวิทชให
อุปกรณทํางาน เสียงเตือน (Alarm) จะดังขึ้น
ภายในเวลา 1 วินาที
แบบปดเครือ่ ง (Off mode) อุปกรณจะไม
ทํางานแมแบตเตอรียังเต็มอยู
ในการสับเปลี่ยนแบบการทํางาน สวิทช
ตองทํางานไดดวยมือที่สวมถุงมือ การเปลี่ยน
แบบการทํางานไปเปนแบบปดเครือ่ ง (Off mode)
ตองใชมือปรับสวิทชสองขยับเพื่ อปองกันการ
ปดเครือ่ งโดยไมตงั้ ใจ
นอกจากนี้ อุปกรณ PASS ยังปลอยเสียง
เตือนแบตเตอรีออ นเมือ่ ไฟในแบตเตอรีใกลหมด
หรือมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับใชปลอยเสียง
เตือนจริง (Alarm) เปนเวลาหนึง่ ชัว่ โมง โดยเสียง
เตือนแบตเตอรีออนจะแตกตางจากเสียงอื่นๆ
ที่ปลอยออกมาจากอุปกรณ
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การเติมอากาศ (Filling Air Cylinders)
การเติมอากาศใสถงั บรรจุตอ งทําโดยลูกจาง
ที่ไดรับการฝกทํางานนี้โดยเฉพาะ
การเติมแกสใสถงั บรรจุตอ งทําในบริเวณ
ไดรับการปองกันทั้งตัวผูปฏิบัติงานและบุคคล
ที่อยูใกลเคียง
กําหนดการใชงาน
กฎการเติ มอากาศบั งใช แล วในตอนนี้
ซึง่ ผูป ฏิบัตงิ านตองทําตามอยางเครงครัด
 การปฏิบต
ั งิ านรถดับเพลิงและความ
ปลอดภัยของผูโ ดยสาร (Apparatus Operation
and Passenger Safety)
นักดับเพลิงทั้งหมด (ยกเวนคนขับรถ)
ตองสวมชุดปองกันกอนขึน้ รถออกจากสถานีไป
ยังจุ ดเกิ ดเหตุเพลิงไหม หรือเหตุ ฉุกเฉินอื่ นๆ
หามนักดับเพลิงคนใดสวมชุดดับเพลิง รองเทา
หมวกและอุปกรณปอ งกันอืน่ ๆ ขณะอยูบ นรถที่
กําลังเคลือ่ นทีไ่ ปยังจุดเกิดเหตุ
นายจางตองจัดใหมเี ข็มขัดนิรภัยหรือสายรัด
สําหรับนักดับเพลิงทุกคนทีน่ งั่ ไปบนรถดับเพลิง
รถดับเพลิงทีซ่ อื้ หรือสรางใหมหลังวันที่ 4


ทั้งนี้ นักดับเพลิงตองจําไววา อุปกรณที่
ไดมาตรฐานหรือสามารถตานทานวัตถุหรือแรง
กระทําใดๆ ไมไดหมายความวา อุปกรณนั้นจะ
สามารถปองกันอันตรายไดในทุกกรณี คุณสมบัติ
ในแตละดานจะมีขดี จํากัดของตัวเอง การใชงาน
อุปกรณในสภาพทีน่ อกเหนือจากทีท่ าํ การทดสอบ
อาจนํามาซึ่งการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได
กําหนดการใชงาน
ตามกฎหมาย PEOSHA นั ก ดั บ เพลิ ง
อาชี พและนักดับเพลิงอาสาสมัครที่ ไม เคยใช
อุปกรณ PASS ใหเริม่ ใชอปุ กรณนที้ ไี่ ดมาตรฐาน
NFPA 1982 ภายในวันที่ 4 มกราคม 1994 และ
ต องใช อุ ปกรณ ตรงตามมาตรฐานฉบั บแก ไข
ลาสุดดวย
ิ (Hearing Protection)
 การปองการไดยน
มาตรฐานการป อ งกั น การได ยิ น ของ
PEOSHA ไมครอบคลุมถึงงานตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
โดยบังคับใชเฉพาะการใชเครือ่ งมือหรืออุปกรณ
ทีเ่ กิดเสียงดังระหวางการปฏิบัตงิ านทีไ่ มใชเหตุ
ฉุกเฉิน
โดยทัว่ ไป เสียงดังเกิน 90 เดซิเบลทีเ่ กิด
ขึน้ ระหวางการทํางานทีไ่ มใชเหตุฉกุ เฉินตองใช
อุปกรณปอ งกันการไดยนิ ทีน่ ายจางจัดหามาให
แตอนุญาตใหละเวนหากการใชอปุ กรณดงั กลาว
ทําใหเกิดอันตรายเพิ่มขึ้น
นายจางตองจัดตัง้ โครงการลดเสียงดังเพือ่
ระบุแหลงที่มีแนวโนมทําใหเกิดเสียงดังและทํา
การลดระดับเสียงที่แหลงกําเนิดนั้น โครงการ
ตองเขียนเปนลายลักษณอกั ษรและใหนาํ ไปเปน
สวนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
(SOP) ของหนวยงาน
ขอกําหนดตามกฎหมายความปลอดภัย
เกีย่ วกับเสียงดังในสถานทีท่ าํ งานของรัฐนิวเจอรซี

มกราคม ป 1993 ทุกคันตองตืดเข็มขัดนิรภัย
ทุกทีน่ ั่งที่จัดไวใหนกั ดับเพลิง
ทั้ งนี้ เข็ มขั ดนิ รภั ยต องติ ดที่ นั่ งบนรถ
ประเภทอื่นๆ เชน
 รถเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (Pumpers)
ตามมาตรฐาน NFPA 1901
ใหใชกับนักดับเพลิงดวย
 รถใช เข าระงั บ เหตุ เบื้ องต น (Initial
กําหนดการใชงาน
Attack) ตามมาตรฐาน NFPA 1902
นักดับเพลิงอาชีพแล ะนักดับเพลิงอาสา
 รถจายน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ (Mobile
สมั ครอยู ในข ายที่ ต องป องกั นการได ยิ นตาม Water Supply) ตามมาตรฐาน NFPA 1903
กฎหมาย PEOSHA ขณะปฏิบัติงานที่ไมใชเหตุ
 รถบันไดและแทนยก (Aerial Ladder &
ฉุกฉิน
Elevating Platform) ตามมาตรฐาน NFPA 1904
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มาตรฐานดังกลาวกําหนดใหติดเข็มขัด
นิรภัยทุกที่นงั่ ไมวา จะมีกี่ทนี่ งั่ บนรถก็ตาม ทัง้ นี้
รถตองจัดใหมที นี่ งั่ สําหรับนักดับเพลิงแตละคน
ครบจํานวนตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ
แตละทีน่ งั่ บนรถดับเพลิงตองมีความกวาง
อยางนอย 18 นิว้ ลึกอยางนอย 15 นิว้ ชองวาง
เหนือเบาะตองมีระยะอยางนอย 36 นิ้ว จาก
ขอบบนสุดของเบาะไปจนถึงสิ่งกีดขวางสูงสุด
เหนือศีรษะ ชองวางสําหรับไหลตอ งมีอยางนอย
22 นิ้ว ที่นั่งคนขับตองปรับจากหนาไปหลังได
และหองคนขับตองอยางนอยสองที่นงั่
การซอมบํารุงอุปกรณดับเพลิง
อุปกรณตางๆ ตามขอกําหนด PEOSHA
ตองนําออกจากหนวยงานหากไดรบั ความเสียหาย
หรือใชการไมได
อุปกรณยกทีใ่ ชในหนวยดับเพลิงตองไดรบั
การทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 1914 การ
ทดสอบอุปกรณยก (Testing Fire Department
Aerial Devices) มาตรฐานนี้กําหนดใหทําการ
ทดสอบดวยตา ทดสอบการทํางาน และทดสอบ
การรับน้ําหนักปละครั้ง นอกจากนี้ ทุกๆ 5 ป
หรือ เมือ่ บันไดไดรบั ความเสียหายหรือทดสอบ
ประจําปไมผา น บันไดนัน้ ตองไดรบั การตรวจสอบ
และทดสอบโดยการไมทาํ ลาย (nondestructive
testing) ตามที่ระบุไวใน NFPA 1914
การกําหนดการใชมาตรฐาน
มาตรฐานมีผลบังคับใชในปจจุบัน
บทสรุป
นักดับเพลิงอเมริกันไดรับการคุมครอง กลางและรัฐบาลทองถิน่ รัฐบาลบางรัฐ เชน รัฐ
ความปลอดภัยตามกฎหมายทัง้ ในระดับรัฐบาล นิวเจอรซีออกกฎหมายความปลอดภัยในการ

ทํางานสําหรับนักดับเพลิงโดยเฉพาะ โดยนําเอา
ข อกฎหมายของ OSHA มาปรั บปรุ งเป น
PEOSHA ซึง่ เปนขอบังคับความปลอดภัยในการ
ทํางานสําหรับลูกจางทีท่ าํ งานบริการสาธารณะ
เนนไปที่นกั ดับเพลิง
เนื้ อหาสาระสําคั ญของ PEOSHA คื อ
การจัดองคกรในหนวยดับเพลิง การมอบหมาย

งานโดยคํานึงถึงสมรรถภาพรางกายของนักดับ
เพลิง รวมถึงการจัดหาอุปกรณปอ งกันอันตราย
สวนบุคคลตัง้ แตหวั จรดเทาใหนกั ดับเพลิงใชงาน
ในการจัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ใหนักดับเพลิง หนวยดับเพลิงซึ่งเปนนายจาง
ตองจัดหาในนักดับเพลิงในสังกัดซึง่ เปนลูกจาง
โดยไมคิดมูลคา หรือเรียกวา “ใหฟรี” นั่นเอง
อุปกรณปองกันสวนบุคคลที่หนวยหรือ
นายจางตองจัดหาใหนักดับเพลิง ไดแก
 ชุดดับเพลิง (Turnout Gear) ประกอบ
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ดวยเสือ้ และกางเกงตามมาตรฐาน NFPA 1971,
Protective Clothing for Structural Fire Fighting
 หมวกแข็ ง ดั บ เพลิ ง (Helmet) ตาม
มาตรฐาน OSHA 29 CFR Part 1910.156 (e)
(5) หรือ NFPA 1972, Helmets for Structural
Fire Fighting
 ที่คลุมศีรษะ (Hood) ตามมาตรฐาน
NFPA 1971, Protective Clothing for Structural
Fire Fighting
 ถุงมือดับเพลิง (Gloves) ตามมาตรฐาน
NFPA 1973, Gloves for Structural Fire Fighting
 รองเท าบู ทดั บ เพลิ ง (Boots) ตาม
มาตรฐาน NFPA 1974, Protective Footwear
for Structural Fire Fighting
 อุปกรณปอ
 งกันระบบหายใจ (Respiratory Protection Equipment) ตามมาตรฐาน
OSHA 29 CFR 1910.134 และ NFPA 1981,
Open-Circuit Self-Contained Breathing
Apparatus for Firefighters
 ระบบเตือนสวนบุคคล (PASS; Personal Alert Safety System) ตามมาตรฐาน
NFPA 1982, Personal Alert Safety Systems
(PASS) for Firefighters
 เชื อ กกู ภั ย สายรั ด ตั ว นิ ร ภั ย และ
อุปกรณประกอบ (Life safety rope, harnesses
and hardware) ตามมาตรฐาน NFPA 1983, Fire
Service Life-Safety Rope, Harnesses and
Hardware

รั ฐ บาลลกลางและรั ฐ บาลมลรั ฐ ของ
สหรัฐอเมริกาเล็งเห็นความจําเปนในการปกปอง
นักดับเพลิงใหรอดพนจากอันตรายในการปฏิบตั ิ
งานที่เต็มไปดวยความเสี่ยงนานาชนิด จึงออก
กฎหมายคุมครองใหพวกเขามีความปลอดภัย
มาตรการทีใ่ ชมที งั้ การกําหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
งานที่ เป นมาตรฐาน (SOP) ร วมกั บการใช

อุปกรณปองกันการไดยิน (Hearing
protection Equipment) ตามมาตรฐาน OSHA
CFR 1910.95, Occupational Noise Exposure
สําหรับการทํางานที่ไมใชเหตุฉุกเฉิน
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการความปลอดภัย
ในกิจกรรมตางๆ ไดแก
 การเติมอากาศ การเติมแกส (Filling
Air Cylinders)
 การปฏิ บั ติ ง านรถดั บ เพลิ ง (Fire
Apparatus Operations)
 การซ อมบํ า รุ งอุ ปกรณ ดั บเพลิ ง
(Maintenance of Firefighter Equipment)


อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ซึ่งก็ทําให
สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดับเพลิง
ของนักดับเพลิงอเมริกนั ลดลงตามลําดับ แมจะ
ยังมีการบาดเจ็บลมตายเปนประจําทุกป แตก็
ถือวามีจาํ นวนนอยและเกิดจากเหตุสดุ วิสยั จริงๆ
ในการทํางานปกติและไมมคี วามเสีย่ งพิเศษใดๆ
ที่คาดการณไมได นักดับเพลิงอเมริกันมีความ
ปลอดภัยในการทํางานในระดับสูงมาก
รัฐบาลและภาคสังคมของชาวอเมริกัน
ถือวานักดั บเพลิ งเปนทรัพยากรมนุษยที่ ทรง
คุณคา ดังนั้นจึงจําเปนจะตองปกปองพวกเขา
ใหไรเจ็บตายจนถึงทีส่ ุด
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