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นักดับเพลิงไมวาชาติใดภาษาใดลวนมี
ความเสีย่งสงูจะไดรับบาดเจบ็หรือเสยีชวิีตขณะ
ปฏิบัติงาน ทางเลือกเดียวท่ีตองทําคือสราง
ความปลอดภัยแกพวกเขาเม่ือเขาระงบัเหตุดวย
มาตรการปองกันอันตรายสวนบุคคลต้ังแตหัว
จรดเทาเพื่อใหพวกเขามีโอกาสรอดชีวิตกลับ
มาไดหลังจากเผชญิหนากบัมหันตภัยจากความ

ขอบังคับของรัฐบาลแลว ก็ยังมีกฎหมายความ
ปลอดภัยสาํหรับนกัดับเพลิงโดยเฉพาะของบาง
รัฐอีกดวย เรียกวานกัดับเพลิงอเมริกนัไดรับการ
คุมครองจากกฎหมายความปลอดภัยหลายฉบบั
เปนเคร่ืองสรางความม่ันใจไดเปนอยางดี

ในป ค.ศ. 1970 รัฐสภาอเมริกันผาน
กฎหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ
ทํางานแหงชาติหรือท่ีเรียกวา OSHA มีผลบงัคับ
ใชท่ัวประเทศ นัน่คือ ลูกจางบริษทัเอกชนทุกคน
ในสหรัฐอเมริกาไดรับการคุมครองจากกฎหมาย
ฉบบันีโ้ดยเฉพาะในประเด็นความปลอดภัยและ
สขุภาพอนามัยในการทํางาน แตกฎหมายฉบบั
นีไ้มครอบคลุมถงึลูกจางของรัฐบาลทองถิน่และ
รัฐบาลกลาง

ในป ค.ศ. 1984 สภารางกฎหมายแหง
มลรัฐนวิเจอรซไีดยกรางขอบงัคับความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการทํางานของลูกจางปฏิบัติ
งานสาธารณะ (PEOSHA; Public Employees
Occupational Safety and Health Act) เสนอสู
สภาเพื่อใหการเห็นชอบเปนกฎหมายบังคับใช
ภายในรัฐ เนือ้หาเปนขอกาํหนดความปลอดภัย
และสุขอนามัยของลูกจางปฏิบัติงานสาธารณะ
ท้ังของรัฐบาลกลางแหงรัฐ หนวยงานปกครอง
ทองถิน่และองคกรเอกชน เนนท่ีนกัดับเพลิงและ
เจาหนาท่ีกูภัยเปนหลักซึง่สภาไดลงมติเห็นชอบ
อยางเปนเอกฉันท

กฎหมาย PEOSHA บงัคับใชกบันกัดับเพลิง
ท้ังหมดในรัฐนวิเจอรซ ีไมวาจะเปนนกัดับเพลิง
อาสาสมัคร (Volunteer firefighters) นกัดับเพลิง

Source: Fire Service Reference Booklet 3, Public Employee Occupational Safety and Health Act (PEOSHA)
Revised February 7, 2002; Division of Fire Safety, State of New Jersey, USA.

รอน เปลวไฟ และควันพษิตอเนื ่องหลายชัว่โมง!
หนวยดับเพลิงในประเทศสหรัฐอเมริกา

เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาชีวิตและสุขภาพ
ของนักดับเพลิงอยางอยางจริงจงั นอกจากจะมี
มาตรฐานการระงับอัคคีภัยของ NFPA และกฎ
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อาชพีรับเงนิเดือนประจาํ (Paid firefighters) และ
นักดับเพลิงรับคาจางในการดับเพลิงแตละคร้ัง
(Part-paid firefighters)

หมายเหตุ นักดับเพลิงอาสาสมัครใน
สหรัฐอเมริกามีท้ังรับเงินเดือนประจําและรับ
คาจางในก ารทํางานแตละคร้ัง นกัดับเพลิงอาสา
สมัครอยางแทจริงซึง่ไมรับคาจางเลยมีนอยมาก
ตามกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ นกัดับเพลิงอาสา
สมัครตองไดรับเงินคาจางไมตํ่ากวา 20% ของ
คาจางนักดับเพลิงอาชีพท่ีทํางานเต็มเวลา แต
อัตราจางข้ึนอยูกบัความสามารถและประสบการณ
ของตัวนกัดับเพลิง

ขอกําหนด PEOSHA สําหรับหนวย
ดับเพลิง

ไมวาจะเปนหนวยดับเพลิงของรัฐบาล
หรือองคเอกชน ใหถอืวาเปน “นายจาง” ท้ังสิน้
สวนนกัดับเพลิงไมวาเปนประเภทไหน ท้ังหมด
อยูในสถานะ “ลูกจาง”

 การจัดองคกร
นายจางตองเตรียมการตอไปนีเ้ขียนเปน

ลายลักษณอักษร
1. โครงสรางองคกรของหนวยดับเพลิง
2. จาํนวนนกัดับเพลิงของหนวยดับเพลิง

ท่ีคาดวาจะมี
3. สวนงานตางๆ ของหนวยดับเพลิงท่ี

คาดวาจะต้ังข้ึน

ขอกาํหนดผูพกิารอเมริกนั (ADA) ฉบบัป 1990
 ขอกําหนดชุดปองกัน
ชุดปองกันตองปองกันอวัยวะสําคัญของ

รางกาย ไดแก
1. ศีรษะ
2. รางกาย (ลําตัว)
3. สวนยืน่ออกไปจากลําตัว คือ แขน ขา

เทา และมือ
นายจางตองจดัหาชดุปองกนัตามกาํหนด

ในขอบงัคับนี้โดยไมคิดมูลคาแกลูกจาง ลูกจาง
ท่ีปฏิบติังานดับเพลิงภายในอาคารตองสวมชุด
ปองกันดังกลาวขณะเขาระงบัเหตุ เปนท้ังคําสัง่
และขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางในการ
สวมใสชดุปองและอุปกรณปองกนัตามกฎหมาย
กาํหนด

นายจางตองแนใจวาลูกจางสวมใสชดุและ
อุปกรณปองกันตามข้ันตอนปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัย ลูกจางเองกต็องสวมใสชดุปองกนัและ
ใชอุปกรณท่ีเหมาะสมตามข้ันตอนความปลอดภัย
ท้ังท่ีเปนกฎหมายกาํหนดและคําสัง่ของนายจาง

ชุดปองกันสําหรับนักดับเพลิงภายใน
อาคาร โดยท่ัวไปจะเปนเสื้อคลุม กางเกง และ
รองเทาบูทตามมาตรฐานกําหนด

 การปองกันเทาและขา
รองเทาบูทตองเปนไปตามมาตรฐาน

NFPA 1974: รองเทาปองกนัสาํหรับการดับเพลิง
ในอาคาร (Protective Footwear for Structural
Fire Fighting) โดยตองมีปายหรือตราประทับ
แสดงวาไดรับการรับรองตามมาตรฐานนี้ท่ีตัว
รองเทาจึงจะนํามาใชงานได

รองเทาบูทตามมาตรฐานดังกลาวตองสงู
อยางนอย 8 นิ้ว มีคุณสมบัติกันน้ํา พื้นรองเทา
ปองกันการเจาะทะลุแผนรองระหวางพื้นดาน

เอกสารดังกลาวตองไดรบัการตรวจสอบโดย
1. ลูกจาง
2. ตัวแทนลูกจางท่ี จัดต้ั งข้ึ น (เชน

สหภาพแรงงาน)
3. กระทรวงแรงงานแหงรัฐ (นิวเจอรซ)ี

 ความสามารถและสมรรถนะทาง
กายภาพ

นายจางตองม่ันใจวาลูกจางท่ีคาดวาจะ
ปฏิบติังานดับเพลิงภายในอาคารมีความสามารถ
ทางกายภาพท่ีจะทํางานไดโดยไมมีลักษณะตาม
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นอกกบัพืน้ดานใน ปองกนัแรงกดขณะไตบนัได
(ladder shank) และหัวเหล็ก (Steel Toe Cap)
ปองกันการกระแทกและการบีบ

โดยสรุป รองเทาบูทสําหรับนักดับเพลิง
ท่ีไดมาตรฐานตองตานทานความรอน การ
กัดกรอน การเจาะ กระแสไฟฟา การกระแทก
และการบีบ เปลวไฟ การขัดสี การสึก และน้ํา
รายละเอียดหาไดจากขอมูลมาตรฐาน NFPA
และขอมูลจากวิธีการทดสอบตางๆ

นักดับเพลิงตองจําไววา รองเทาท่ีได
มาตรฐานหรือสามารถตานทานวัตถุหรือแรง
กระทําใดๆ ไมไดหมายความวา รองเทานั้นจะ
สามารถปองกนัอันตรายไดในทุกรณ ีคุณสมบติั
ในแตละดานจะมีขีดจาํกดัของตัวเอง การใชงาน
อุปกรณปองกันในสภาพท่ีนอกเหนือจากท่ีทํา
การทดสอบอาจนาํมาซึง่การบาดเจบ็สาหัสหรือ
เสียชีวิตได

กําหนดการใชงาน
นักดับเพลิงอาชีพ (Career firefighters)

ตองสวมรองเทาบูทปองกนัท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
มาตรฐานทันที

นกัดับเพลิงอาสาสมัคร (Volunteer fire-
fighters) สวมรองเทาบูทปองกันท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานเม่ือถึงเวลาเปล่ียนรองเทา
คูใหม หรือรองเทาคูปจจุบันสึกจนใชการไมได
แลวแตวาอันไหนจะเกิดข้ึนกอน

 การปกปองรางกาย
ในสวนนี้กลาวถึงชุดดับเพลิง (Turnout

Gear) และเคร่ืองแบบประจําสถานี (Station
Uniforms)

ชดุดับเพลิง
ชุดดับเพลิงตองมีคุณสมบัติตรงตาม ขอ

กําหนดในมาตรฐาน NFPA 1971: ชุดปองกัน
สําหรับการดับเพลิงในอาคาร (Protective
Clothing for Structural Fire Fighting) ซึ่ง

ประกอบดวยเสือ้ดับเพลิงและกางเกงดับเพลิง
การออกแบบและประสทิธภิาพชดุดับเพลงิ
ชดุดับเพลิง (Turnout Gear) ท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามมาตรฐาน NFPA ซึ่งติดปายรับรองการ
ผานมาตรฐาน NFPA 1971 เทานัน้ทีมีสามารถ
ใชงานไดตามกฎหมาย

มาตรฐาน NFPA 1971 มีการทดสอบชดุ
ดับเพลิงดานการปองกันความรอน ตานทาน
การหดตัวเนื่องจากถูกความรอน ตานทาน
เปลวไฟ ตานทานการไหม ตานทานการจุด
ติดไฟ ตานทานการฉีดขาด และสะทอนแสงได

เสื้อดับเพลิงออกแบบมาเพ่ือปองกันลาํตัว
ดานบน คอ แขน และขอมือ โดยตองมี 3 ชั้น
ไดแก  ชัน้นอกสดุ (outer shell) ชัน้กัน้ความชืน้
(moisture barrier) และชั้ นกั้ นความรอน
(thermal barrier) และเนือ่งจากตองสวมใสรวม
กบักางเกงดับเพลิง เสือ้ดับเพลิงตามมาตรฐาน
NFPA 1971 จึงสั้นกวาเสื้อดับเพลิงท่ีเคยใชใน
อดีต เพือ่ปองกนัคอ คอเสือ้ตองกวางอยางนอย
4 นิว้ และตองมีสามชัน้เหมือนกบัตัวเสือ้ ตองมี
แขนเสือ้ซึง่มีประสทิธภิาพเหมือนกนัตัวเสือ้ ท้ังนี้
ตองมีแถบสะทอนแสงท่ีทําใหมองเห็นตัวเสือ้และ
สวนตางๆ ไดชัดเจน โดยแถบตองมีความกวาง
อยางนอย 2 นิ้ว และมีพื้นผิวท้ังสะทอนแสง
(retroreflective) และเรืองแสง (fluorescent)
เชนเดียวกัน ขอมือเสื้อตองมีแถบสะทอนแสง
และเรืองแสงกวาง 2 นิ้ว

โดยรวมแลว เสื้อดับเพลิงตองมีพื้นท่ีผิว
เรืองแสง (fluorescent) อยางนอย 325 ตาราง
นิ้ว และมีพื้นผิวสะทอนแสงกวางอยางนอย
0.625 นิว้

สําหรับกางเกงดับเพลิง ใชปองกันลําตัว
สวนลางและขา ยกเวนขอเทาและเทา เชนเดียว
กบัเสือ้ดับเพลิง กางเกงดับเพลิงตองมี 3 ชัน้ คือ
ชัน้นอกสดุ ชัน้กัน้ความชืน้ และชัน้กัน้ความรอน
โดยตองมีแถบท่ีมองเห็นไดชัดเจนระหวางขอบ
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กางเกงกับเขาแตละขาง ท้ังนี้ กางเกงดับเพลิง
ตองมีพืน้ท่ีผวิเรืองแสงไมนอยกวา 80 ตารางนิว้

สําหรับนักดับเพลิงอาชีพ ชุดดับเพลิง
ตองสวมรวมกบัชดุเคร่ืองแบบประจาํสถานซีึง่มี
คุณสมบัติตามมาตรฐานกาํหนด

นกัดับเพลิงตองจําไววา ชดุดับเพลิงท่ีได
มาตรฐานหรือสามารถตานทานแรงกระทําใดๆ
ไมไดหมายความวา ชุดดับเพลิงนั้นจะสามารถ
ปองกนัอันตรายไดในทุกรณ ีคุณสมบติัในแตละ
ดานจะมีขีดจาํกดัของตัวเอง การสวมชดุดับเพลิง
เขาปฏิบัติงานในสภาพท่ีนอกเหนือจากท่ีทํา
การทดสอบอาจนาํมาซึง่การบาดเจบ็สาหัสหรือ
เสียชีวิตได

กําหนดการใชงาน
นักดับเพลิงอาชีพ (Career firefighters)

ตองสวมเสื้อและกางเกงดับเพลิงท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามมาตรฐานทันที

นกัดับเพลิงอาสาสมัคร (Volunteer fire-
fighters) ตองสวมสวมเสือ้และกางเกงดับเพลิง
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานเม่ือชุดท่ีสวม
อยูในปจจุบันไมสามารถใชงานไดอีกตอไป

NFPA อักหนึ่งทางเลือกท่ียอมรับไดคือทําดวย
วัสดุไมหลอมละลาย เชน ผาฝาย อยางไรก็ตาม
เคร่ืองแตงกายประจําสถานีไมสามารถใชแทน
ชดุดับเพลิงได

กําหนดการใชงาน
นกัดับเพลิงอาชพีตองสวมชดุเคร่ืองแบบ

ประจําสถานีขณะปฏิบัติงานในสถานีดับเพลิง
สําหรับนักดับเพลิงอาสาสมัครไมตองสวมชุด
เคร่ืองแบบประจําสถานี

เคร่ืองแบบประจําสถาน ี(Station Uniforms)
เครือ่งแบบประจาํสถานีตรงตามมาตรฐาน

NFPA 1975: เคร่ืองแบบสถานีหรือเคร่ืองแบบ
ทํางานสาํหรับนกัดับเพลิง (Station/Work Uniforms
for Fire Fighters) ทําจากวัสดุท่ีไมหลอมละลาย
เชน ผาฝาย ท้ังนี้ เคร่ืองแบบประจําสถานีตอง
รวมถึงเสือ้และกางเกง

การออกแบบและประสทิธภิาพการใชงาน
เคร่ืองแบบประจาํสถานท่ีีมีคุณสมบติัตรง

ตามมาตรฐาน NFPA 1975 จะตองมีปายหรือ
ตราประทับรับรองของมาตรฐานดังกลาว แตขอ
บงัคับ PEOSHA ของรัฐนวิเจอรซ ีไมไดกาํหนดให
เคร่ืองแบบประจาํสถานตีองเปนไปตามมาตรฐาน

ถุงมือท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
กําหนดออกแบบมาเพื่อชวยลดผลกระทบจาก
เปลวไฟ ความรอน วัตถแุหลมคม และอันตราย
อ่ืนๆ จากการดับเพลิงในอาคาร ถุงมือตองกัน
ความรอนและความชื้นไดอยางสมบูรณ แตไม
เปนอุปสรรคตอการเคล่ือนไหวและความคลองตัว
ในการทํางาน ท้ังนี้ ถุงมือเม่ือสวมแลวตองสูง
กวาขอมืออยางนอย 1 นิ้ว และตองคลุมขอมือ
ไวท้ังหมดเพื่อปองกันสะเก็ดไฟหรือวัตถุอ่ืน
แทรกเขาไป

มาตรฐาน NFPA 1973 มีเกณฑการวัด
ขนาดของถุงมือดวย เพื่อใหสามารถสวมใสได
อยางกระชบัและมีประสทิธภิาพในการทํางานสงู

 การปองกันมือ (Hand Protection)
ถงุมือนกัดับเพลิงตองมีคุณสมบติัตรงตาม

มาตรฐาน NFPA 1973: ถุงมือสาํหรับดับเพลิง
ในอาคาร (Gloves for Structural Fire Fighting)

การออกแบบและประสทิธภิาพการใชงาน
ถุงมือนักดับเพลิงท่ีไดมาตรฐาน NFPA

1973 จะตองมีปายหรือตราประทับรับรองจาก
มาตรฐานนัน้ซึง่ถอืวาเปนถงุมือท่ีใชงานไดตาม
กฎหมายของรัฐ

Station Uniforms
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นักดับเพลิงตองจําไววา ถุงมือปองกันท่ีได
มาตรฐาน หรือสามารถตานทานวัตถุหรือแรง
กระทําใดๆ ไมไดหมายความวา ถุงมือคูนั้นจะ
สามารถปองกนัอันตรายไดในทุกรณ ีคุณสมบติั
ในแตละดานจะมีขีดจาํกดัของตัวเอง การใชงาน
ถงุมือในสภาพท่ีนอกเหนอืจากท่ีทําการทดสอบ
อาจนํามาซึ่งการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

กําหนดการใชงาน
นกัดับเพลิงตองสวมถงุมือท่ีไดมาตรฐาน

ทันทีเม่ืออกปฏิบัติงาน
 การปองกันศีรษะ ตา และใบหนา

(Head, Eyes and Face Protection)
หมวกแข็งตองมีคุณสมบัติตรงตามขอ

บงัคับ ของ OSHA 29 29 CFR Part 1910.156
(e)(5) หรือมาตรฐาน NFPA 1972: หมวกแข็ง
สําหรับดับไฟอาคาร (Helmets for Structural
Fire Fighting)

สาํหรับขอบงัคับ PEOSHA ของรัฐนวิเจอรซี
ฉบับปจจุบันใชมาตรฐาน OSHA และไดเพิ่ม
มาตรฐาน NFPA เปนทางเลือก

สาํหรับผาคลุมศีรษะและใบหนา (Hood)
ใชตามมาตรฐาน NFPA 1971: ชดุปองกนัสาํหรับ
งานดับไฟในอาคาร (Protective Clothing for
Structural Fire Fighting)

การออกแบบและประสทิธภิาพการใชงาน
หมวกแข็งตองปองกันศีรษะ ตา และ

ใบหนา รวมท้ังตองมีผาปดหูภายในตัวหมวก
และสายรัดคาง

หมวกแข็งท่ีไดมาตรฐาน NFPA จะตองมี
ปายรับรองวาผานการทดสอบตามมาตรฐานนี้
สวนหมวกแข็งท่ีไดมาตรฐาน OSHA ตองติดปาย
รับรองจากมาตรฐาน OSHA เชนกัน หมวกติด
ปายรับรองมาตรฐานดังกลาวเทานัน้ท่ีสามารถ
นาํมาใชงานไดอยางถกูตองตามกฎหมายกาํหนด

ขอกาํหนดประสทิธภิาพของหมวกแข็งตาม
มาตรฐาน NFPA ประกอบดวยความสามารถใน
การปองกนัการกระแทก การเจาะทะลุ ความรอน
เปลวไฟ และไฟฟา สวนอ่ืนๆ เชน สายรัดคาง
ผาปดหูภายในตัวหมวก กระบังหนา และแถบ
สะทอนแสงตองออกแบบตามท่ี NFPA กําหนด
แมวาจะไมสําคัญเทียบเทากับตัวหมวกก็ตาม

กระบงัหนา (Face shields) ท่ีมีคุณสมบตั ิ
ตรงตามมาตรฐานตองติดปายบอกตามขอบงัคับ
29 CFR 1910.134 ซึ่งตัวปายจะตองระบุใหผู
สวมใสตองปองกันตาเพิ่มเติม

ท่ีคลุมศีรษะ (Hood) ตองใหการปองกนั
ศีรษะ และคอ ยกเวนใบหนาซึง่ไดรับการปองกนั
จากหนากากเคร่ืองชวยหายใจ SCBA อยูแลว โดย
Hood ไดมาตรฐาน NFPA ตองติดปายรับรองระบุ
วาผานการทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 1971

นกัดับเพลิงตองจาํไววา อุปกรณปองกนัท่ี
ไดมาตรฐาน หรือสามารถตานทานวัตถหุรือแรง
กระทําใดๆ ไมไดหมายความวา อุปกรณนั้นจะ
สามารถปองกนัอันตรายไดในทุกรณ ีคุณสมบติั
ในแตละดานจะมีขีดจาํกดัของตัวเอง การใชงาน
อุปกรณในสภาพท่ีนอกเหนอืจากท่ีทําการทดสอบ
อาจนํามาซึ่งการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

กําหนดการใชงาน
ขอบังคับนี้อนุญาตใหใชหมวกแข็งท่ีมี

คุณสมบติัตรงกบัมาตรฐาน OSHA ฉบับท่ีใชอยู
ในปจจุบัน หรือใชหมวกแข็งมาตรฐาน NFPA
เปนทางเลือก

หมวกแข็งท่ีสวมใสตองเปนหมวกท่ีไดรับ
การรับรองมาตรฐานฉบับปจจบุัน

สําหรับท่ีคลุมศีรษะ นักดับเพลิงตอง
สวมใสปฏิบติังานแมวาจะมีผลตอการกระชบัของ

หมวกแข็งบางกต็าม ในกรณนีี ้หากท่ีคลุมศีรษะ
ทําใหหมวกแข็งใชการไมได ใหเปล่ียนท่ีคลุม
ศีรษะอันใหม

 อปุกรณปองกนัระบบหายใจ (Respiratory
Protection Equipment)

อุปกรณปองกนัระบบหายใจท่ีใชงานตองมี
คุณสมบติัตรงตามมาตรฐาน 29 CFR 1910.134
และ NFPA 1981: อุปกรณชวยหายใจแบบบรรจุ
อากาศในตัวแบบวงจรเปดสําหรับนักดับเพลิง
(Open-Circuit Self-Contained Breathing
Apparatus for Firefighters)
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นายจ างต องจั ดต้ั งโครงการปองกันระบบ
หายใจตามท่ีกาํหนดไวใน 29 CFR 1910.134
ซึ่ง PEOSHA ไดนํามาใชอยางเต็มรูปแบบ

การออกแบบและประสทิธภิาพการใชงาน
อุปกรณชวยหายใจท่ีไดมาตรฐาน NFPA

ตองมีปายระบวุาไดรับการรับรองตามมาตรฐาน
NFPA 1981 ซึง่สามารถใชงานไดตามกฎหมาย
การติดปายมาตรฐาน NFPA 1981 หมายถึง
อุปกรณผานการทดสอบไดใบรับรองจากสถาบนั
สุขภาพและความปลอดภัยแหงชาติสหรัฐฯ
(NIOSH; National Institute of Occupational
Safety and Health) และสํานักบริหารสุขภาพ
และความปลอดภัยในงานเหมืองแร (MSHA;
Mine Safety and Health Administration) ซึ่ง
สถาบันท้ังสองกําหนดใหอุปกรณชวยหายใจมี
น้าํหนกัไมเกนิ 35 ปอนด (15.9 ก.ก.) และปอน
อากาศไดอยางนอย 30 นาที

เคร่ืองชวยหายใจหรือเคร่ืองปองกนัระบบ
หายใจสาํหรับนกัดับเพลิงตองเปนชนดิวงจรเปด
(Open circulation type) หมายความวาลมหายใจ
ออกจะถูกขับออกจากอุปกรณ ไมนํากลับมาใช
อีกไมวาดวยวิธีใดๆ   โดยแบงออกเปน 2
ประเภท ไดแก ประเภทแรงดันบวก (Positive
Pressure) และประเภทแรงดันลบ (Negative
Pressure) ประเภทแรงดันบวกเทานัน้ท่ีตรงตาม
ขอกาํหนดตามมาตรฐาน NFPA ท้ังนี ้เคร่ืองชวย
หายใจแรงดันบวกท่ีเปล่ียนไปเปนแบบความดัน
ลบใชไมไดตามมาตรฐานดังกลาว

เคร่ืองชวยหายใจตองมีมาตรฐานในดาน
การไหลเวียนของอากาศ เชนเดียวกับการ
ตานทานความรอน ตานทานการสั่นและการ
กระเทือน ตานทานเปลวไฟ ตานทานการ
กดักรอน กนัฝุน กนัการขูดขีดของเลนสหนากาก
รวมท้ังมีคุณสมบติัผูใชสือ่สารกนัไดขณะสวมใส

ท้ังนี ้นักดับเพลิงตองจําไววา เคร่ืองชวย
หายใจท่ีไดมาตรฐานหรือสามารถตานทานวัตถุ
หรือแรงกระทําใดๆ ไมไดหมายความวา เคร่ือง
ชวยหายใจนัน้จะสามารถปองกนัอันตรายไดใน
ทุกรณ ีคุณสมบติัในแตละดานจะมีขีดจาํกดัของ
ตัวเอง การใชงานเคร่ืองชวยหายใจในสภาพท่ี
นอกเหนอืจากท่ีทําการทดสอบอาจนาํมาซึง่การ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

กําหนดการใชงาน
เคร่ืองชวยหายใจท่ีสัง่ซือ้หรือซือ้หลังจาก

วันท่ี 4 มกราคม ป 1993 ตองตรงตามมาตรฐาน
NFPA กาํหนด

เคร่ืองชวยหายใจท่ีตรงตามมาตรฐาน
OSHA ฉบบักอนหนา สามารถจะใชงานตอไปได
จนกวาจะใชการไมไดดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ท่ีสําคัญ เคร่ืองชวยหายใจเหลานี้สามารถใชได
กบัถงัอากาศท่ีไดรับการรับรองจากระบบอ่ืนหาก
มีปริมาตรและแรงดันเทากนั เคร่ืองชวยหายใจ
ท่ีเปล่ียนรูปแบบการใชงานไปเปนแรงดันบวกได
ตองปรับไปเปนแรงดันบวกเม่ือเขาดับเพลิงหรือ
ตรวจการณหลังไฟดับ (Overhaul)

นักดับเพลิงอาชีพและนักดับเพลิงอาสา
สมัครตองไดรับเคร่ืองชวยหายใจท่ีมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานกาํหนดในการเปล่ียนเคร่ืองชวย
หายใจใหมคร้ังตอไป

 เชือกกูภยั สายรัดตัวนริภยั และอปุกรณ
ประกอบ (Life Safety Rope, Harnesses and Hardware)

เชือกกู ภัย สายรัดตัว และอุปกรณ
ประกอบ ตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
NFPA 1983 เปนอุปกรณสาํหรับหนวยดับเพลิง
ท่ีมีการฝกและปฏิบัติงานกูภัยดวยเชือก

การออกแบบและประสทิธภิาพการใชงาน
นกัดับเพลิงตองจาํไววาการไดรับมาตรฐาน

หรือความสามารถตานทานวัตถหุรือแรงกระทํา
ใดๆ ของผลิตภัณฑ ไมไดหมายความวา ผลิตภัณฑ
นั้นจะสามารถปองกันอันตรายไดในทุกกรณี
คุณสมบัติในแตละดานจะมีขีดจํากัดของตัวเอง
การใชงานผลิตภัณฑในสภาพท่ีนอกเหนอืจากท่ี
ทําการทดสอบอาจนํามาซึ่งการบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตได

 เชือกกูภัย (Life safety rope)
เชอืกกูภัยท่ีไดรับมาตรฐานตองมีปายระบุ
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เชือกกู ภัยท่ี ได รับมาตรฐานตองมีปายระบุ
การรับรองมาตรฐาน NFPA 1983 พรอมกับมี
เทประบุรับรองมาตรฐานเดียวกันมวนติดกับ
เชอืกตลอดความยาว ซึง่ถือวาเปนเชอืกท่ีนาํมา
ใชงานไดตามกฎหมาย

เชอืกท่ีมีเทปอยางเดียวแตไมมีปาย หาม
นํามาใชงานกูภัย เพราะปายรับรองท่ีฉีกขาด
หรือหายไปทําให เชือกหมดคุณสมบัติตาม
มาตรฐานกําหนด

เชือกกูภัยตองเปนเชือกท่ีผลิตข้ึนโดยมี
ขนาดเทากันตลอดความยาวเชือก นั่นคือ ตอง
ไมมีเงื่อน ปม หรือรอยตอใดๆ ระหวางความ
ยาวเชือก

เชอืกกูภัยท่ีถกูใชงานกูภัยหรือถกูใชงาน
อ่ืนท่ีไมใชงานกูภัยมากอนหนา ตองทําลายท้ิง
หรือนําออกไปจากหนวย การละเลยขอแนะนํา
นี้จะนํามาซึ่งการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
เนื่องจากไมมีวิธีการทดสอบเชือกท่ีใชงานแลว
ซึ่งเปนท่ียอมรับไดในปจจุบัน

เชือกกูภัยมี 2 ชนิด คือเชือกสําหรับคน
เดียว และเชือกสําหรับสองคน ซึ่งเชือกท้ังสอง
ชนิดท่ีไดมาตรฐานจะมีปายระบุชัดเจนวา เปน
เชือกสําหรับคนเดียวหรือสองคน

เชือกสําหรับคนเดียวออกแบบให รับ
น้าํหนกัปฏิบติังานไดอยางนอย 300 ปอนด โดย
มีขนาดเสนผานศูนยกลางเสนเชือก 1  นิ้ว
และ 1½ นิ้ว

เชอืกสาํหรับสองคนออกแบบใหรับน้าํหนกั
ปฎิบติังานไดอยางนอย 600 ปอนด โดยมีขนาด

เสนผานศูนยกลางเสนเชอืก 1½ นิว้ และ 2¼ นิว้
 สายรัดตัวนิรภัย (Life Safety Harnesses)
สายรัดตัวนิรภัยท่ีไดมาตรฐานตองติด

ปายผาหรือโลห ะแสดงวาไดรับการรับรองตาม
มาตรฐาน NFPA 1983 ซึ่งเปนสายรัดนิรภัย
ท่ีนําไปใชงานไดตามกฎหมาย

สายท่ีใชทําเปนสายรัดตัวนิรภัยตอง
เปนเสนใยเดียวยาว (Virgin Continuous Fibers)
กวางอยางนอย 1¾ นิว้ รูปแบบการเยบ็และการ
ตอกหมุดตองไดรับการออกแบบและทดสอบใน
สภาพท่ีนอกเหนือจากสภาพการใชงานท่ัวไป

สายรัดตัวนริภัยออกแบบเปน 3 ประเภท
ไดแก

ประเภทท่ี 1 (Class I) เปนแบบรัดรอบ

เอว ใชรัดบุคคลติดกับบันได หรือผูกบุคคลใน
การกูภัยฉุกเฉิน สายรัดประเภทนีใ้ชไดแคบคุคล
เดียว ดังนัน้ นกัดับเพลิงตองไมใชสายรัดดังกลาว
ในการเขาไปกูภัยบุคคลอ่ืน

ประเภทท่ี 2 (Class II) เปนแบบรัดรอบ
เอวและผูกรอบตนขาใตสะโพก ใชในการกูภัย
ท่ีตองรับน้ําหนักสองคน (นักดับเพลิงและผู
ประสบภัย)

ประเภทท่ี 3 (Class III) เปนแบบรัดรอบ
เอว รัดรอบตนขาดางสะโพก และรัดไหล ในการ
กูภัยท่ีตองรับน้าํหนกัสองคนและมีความเสีย่งท่ี
ตัวจะพลิกควํ่า สายรัดประเภทนีใ้หความม่ันคง
ในการกูภัยในระดับสูง

 อปุกรณประกอบ (Life Safety Hardware)
อุปกรณประกอบสําหรับใชกูภัยไมมีใน

ขอบังคับของ NFPA แตหากทําได ตองติดปาย
ระบชุือ่ผูผลิตและหมายเลขมาตรฐานของกองทัพ
สหรัฐฯ (MIL-SPEC number)

อุปกรณประกิอบท้ังหมดตองทนทาน
ตอการกดักรอนในการทดสอบฉีดน้าํเกลือในหอง
ทดลอง นอกจากนี ้อุปกรณรับน้าํหนกัตางๆ เชน
หัวเข็มขัด วงแหวน ตัวเชื่อม เคร่ืองมือสําหรับ
ไตข้ึนลง ตองไดรับทดสอบความตานทานตอ
แรงดึงตามสภาพการทํางานท่ีนอกเหนอืจากการ
คาดการณ ตะขอสับสําหรับเกี่ยวหวงท่ีตองรับ
น้ําหนักและยึดหวงไดอยางม่ันคง รวมท้ังตอง
ล็อค อัตโนมัติ

กําหนดการใชงาน
เชือกกูภัย สายรัดตัวนิรภัย และอุปกรณ

⅛ 
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ประกอบตางๆ ท่ีนกัดับเพลิงใชงานอยูในปจจบุนั
ตองมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกําหนด

 ระบบเตือนส วนบุคคล (PASS;
Personal Alert Safety System)

ระบบเตือนสวนบคุคลสาํหรับนกัดับเพลิง
ตองมีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐาน NFPA 1982

กรณใีชงานอุปกรณตามมาตรฐานฉบบัท่ี
เลิกใชไปแลว ใหสามารถใชงานตอไปไดจนกวา
จะหมดสภาพ อุปกรณใหมท่ีนํามาใชตองไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานฉบบัปจจบุัน

ระบบเตือนสวนบคุคล (PASS) โดยพืน้ฐาน
แลว เปนอุปกรณตรวจจบัความเคล่ือนไหวสาํหรับ
ใหนักดับเพลิงติดตัวไปปฏิบติังานระงับเหตุ ซึง่
อุปกรณจะสงสัญญาณเตือนเม่ือนักดับเพลิง
คนนั้นไมเคล่ือนไหวเปนเวลา 30 วินาที

วัตถุประสงคของอุปกรณชนิดนี้คือ สง
สญัญาณเตือนใหนกัดับเพลิงคนอ่ืนรับรูวานกัดับ
เพลิงท่ีติดอุปกรณ PASS ตองการความชวยเหลือ
อยางเรงดวน

นกัดับเพลิงตองนาํอุปกรณ PASS ติดตัว
ไปในสถานการณตางๆ ตอไปนี้

ใชงานไดตามกฎหมายกําหนดฃ
อุปกรณ PASS จะสงสัญญาณเตือนออก

มาเองเม่ือนกัดับเพลิงท่ีนาํติดตัวไปไมเคล่ือนไหว
เปนเวลา 30 วินาที หรือเม่ือนกัดับเพลิงคนนัน้
กดสวิทชปลอยสัญญาณเตือน อุปกรณทํางาน
ดวยแบตเตอรี น้ําหนักรวมไมเกิน 16 ออนซ
(453.59 กรัม) สามารถผูกติดกับชุดอุปกรณ
ชวยหายใจของนักดับเพลิงหรือท่ีอ่ืนๆ ได

อุปกรณ PASS ออกแบบใหทํางาน 3
รูปแบบ ไดแก แบบทํางานอัตโนมัติ แบบบงัคับ

ทํางานดวยมือ และแบบปดเคร่ือง
แบบทํางานอัตโนมัติ (Automatic mode)

เซนเซอรตรวจจบัความเคล่ือนไหวจะสงเสยีงกอน
ปลอยสญัญาณเตือนจริง (Pre-Alarm) หลังจาก
นักดับเพลิงท่ีติดอุปกรณ PASS ไวกับตัวไม
เคล่ือนไหวเปนเวลาประมาณ 30 วินาที ซึง่เสยีง
กอนการเตือนจริง (Pre-Alarm) จะแตกตางจาก
เสยีงเตือนจริง (Alarm) อยางชดัเจน ถาหากนกั
ดับเพลิงมีการเคล่ือนไหวหลังจากปลอยเสียง
กอนการเตือนจริง อุปกรณกจ็ะกลับสูสภาพปกติ
ไมมีการเตือนจริง

ภายใตเงื่อนไขท่ีกําหนดไว [นักดับเพลิง
ไมเคล่ือนไหวตอไปหลังจากเสยีงกอนการเตือน
จริง(Pre-Alarm)ดังข้ึน อุปกรณจะสงเสยีงเตือน
จริง (Alarm) ตอเนื่องเปนเวลาอยางนอยหนึ่ง
ชัว่โมง]

แบบบงัคับทํางานดวยมือ (Manual Mode)
นักดับเพลิงท่ีติดอุปกรณนีใ้ชมือบังคับสวิทชให
อุปกรณทํางาน เสียงเตือน (Alarm) จะดังข้ึน
ภายในเวลา 1 วินาที

แบบปดเคร่ือง (Off mode) อุปกรณจะไม
ทํางานแมแบตเตอรียังเต็มอยู

ในการสับเปล่ียนแบบการทํางาน สวิทช
ตองทํางานไดดวยมือท่ีสวมถุงมือ การเปล่ียน
แบบการทํางานไปเปนแบบปดเคร่ือง (Off mode)
ตองใชมือปรับสวิทชสองขยับเพื่อปองกันการ
ปดเคร่ืองโดยไมต้ังใจ

นอกจากนี ้อุปกรณ PASS ยงัปลอยเสยีง
เตือนแบตเตอรีออนเม่ือไฟในแบตเตอรีใกลหมด
หรือมีปริมาณไมเพียงพอสําหรับใชปลอยเสียง
เตือนจริง (Alarm) เปนเวลาหนึง่ชัว่โมง โดยเสยีง
เตือนแบตเตอรีออนจะแตกตางจากเสียงอ่ืนๆ
ท่ีปลอยออกมาจากอุปกรณ

1. เม่ือเขาระงับเพลิงไหมในอาคาร
2. เม่ือปฏิบัติในสถานท่ีอับอากาศ
3. เม่ือเขาตรวจการณพื้นท่ีหลังไฟดับ

(Overhaul)
ท้ังนี้ อุปกรณ PASS ควรติดไวดานนอก

ของเสือ้ดับเพลิง
การออกแบบและประสทิธภิาพการทํางาน
อุปกรณ PASS ท่ีไดมาตรฐาน NFPA ตอง

ติดปายท่ีมีขอความระบุวามีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐาน NFPA 1982 ซึ่งถือวาเปนอุปกรณท่ี
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ท้ังนี้ นักดับเพลิงตองจําไววา อุปกรณท่ี
ไดมาตรฐานหรือสามารถตานทานวัตถหุรือแรง
กระทําใดๆ ไมไดหมายความวา อุปกรณนั้นจะ
สามารถปองกนัอันตรายไดในทุกกรณ ีคุณสมบติั
ในแตละดานจะมีขีดจาํกดัของตัวเอง การใชงาน
อุปกรณในสภาพท่ีนอกเหนอืจากท่ีทําการทดสอบ
อาจนํามาซึ่งการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

กําหนดการใชงาน
ตามกฎหมาย PEOSHA นักดับเพลิง

อาชีพและนักดับเพลิงอาสาสมัครท่ีไมเคยใช
อุปกรณ PASS ใหเร่ิมใชอุปกรณนีท่ี้ไดมาตรฐาน
NFPA 1982 ภายในวันท่ี 4 มกราคม 1994 และ
ตองใชอุปกรณตรงตามมาตรฐานฉบับแกไข
ลาสุดดวย

 การปองการไดยนิ (Hearing Protection)
มาตรฐานการปองกันการไดยินของ

PEOSHA ไมครอบคลุมถงึงานตอบโตเหตุฉุกเฉิน
โดยบงัคับใชเฉพาะการใชเคร่ืองมือหรืออุปกรณ
ท่ีเกิดเสยีงดังระหวางการปฏิบัติงานท่ีไมใชเหตุ
ฉุกเฉิน

โดยท่ัวไป เสยีงดังเกนิ 90 เดซเิบลท่ีเกดิ
ข้ึนระหวางการทํางานท่ีไมใชเหตุฉุกเฉินตองใช
อุปกรณปองกนัการไดยนิท่ีนายจางจดัหามาให
แตอนญุาตใหละเวนหากการใชอุปกรณดังกลาว
ทําใหเกิดอันตรายเพิ่มข้ึน

นายจางตองจดัต้ังโครงการลดเสยีงดังเพือ่
ระบุแหลงท่ีมีแนวโนมทําใหเกิดเสียงดังและทํา
การลดระดับเสียงท่ีแหลงกําเนิดนั้น โครงการ
ตองเขียนเปนลายลักษณอักษรและใหนาํไปเปน
สวนหนึ่งของข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
(SOP) ของหนวยงาน

ขอกําหนดตามกฎหมายความปลอดภัย
เกีย่วกบัเสยีงดังในสถานท่ีทํางานของรัฐนวิเจอรซี

ใหใชกับนักดับเพลิงดวย
กําหนดการใชงาน
นกัดับเพลิงอาชีพแล ะนักดับเพลิงอาสา

สมัครอยูในขายท่ีตองปองกันการไดยินตาม
กฎหมาย PEOSHA ขณะปฏิบัติงานท่ีไมใชเหตุ
ฉุกฉิน

 การเติมอากาศ (Filling Air Cylinders)
การเติมอากาศใสถงับรรจตุองทําโดยลูกจาง

ท่ีไดรับการฝกทํางานนี้โดยเฉพาะ
การเติมแกสใสถงับรรจตุองทําในบริเวณ

ไดรับการปองกันท้ังตัวผูปฏิบัติงานและบุคคล
ท่ีอยูใกลเคียง

กําหนดการใชงาน
กฎการเติมอากาศบังใชแลวในตอนนี้

ซึง่ผูปฏิบัติงานตองทําตามอยางเครงครัด
 การปฏบัิตงิานรถดบัเพลงิและความ

ปลอดภยัของผูโดยสาร (Apparatus Operation
and Passenger Safety)

นักดับเพลิงท้ังหมด (ยกเวนคนขับรถ)
ตองสวมชดุปองกนักอนข้ึนรถออกจากสถานไีป
ยังจุดเกิดเหตุเพลิงไหมหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ
หามนักดับเพลิงคนใดสวมชุดดับเพลิง รองเทา
หมวกและอุปกรณปองกนัอ่ืนๆ ขณะอยูบนรถท่ี
กาํลังเคล่ือนท่ีไปยังจุดเกดิเหตุ

นายจางตองจดัใหมเีข็มขัดนิรภยัหรอืสายรดั
สาํหรับนกัดับเพลิงทุกคนท่ีนัง่ไปบนรถดับเพลิง

รถดับเพลิงท่ีซือ้หรือสรางใหมหลังวันท่ี 4

มกราคม ป 1993 ทุกคันตองตืดเข็มขัดนิรภัย
ทุกท่ีนั่งท่ีจัดไวใหนกัดับเพลิง

ท้ังนี้  เข็มขัดนิรภัยตองติดท่ีนั่งบนรถ
ประเภทอ่ืนๆ เชน

 รถเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง (Pumpers)
ตามมาตรฐาน NFPA 1901

 รถใชเขาระงับเหตุเบื้องตน (Initial
Attack) ตามมาตรฐาน NFPA 1902

 รถจายน้ําดับเพลิงเคล่ือนท่ี (Mobile
Water Supply) ตามมาตรฐาน NFPA 1903

 รถบนัไดและแทนยก (Aerial Ladder &
Elevating Platform) ตามมาตรฐาน NFPA 1904
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มาตรฐานดังกลาวกําหนดใหติดเข็มขัด
นริภัยทุกท่ีนัง่ไมวาจะมีกี่ท่ีนัง่บนรถก็ตาม ท้ังนี้
รถตองจดัใหมีท่ีนัง่สําหรับนกัดับเพลิงแตละคน
ครบจํานวนตามท่ีระบุในใบสั่งซื้อ

แตละท่ีนัง่บนรถดับเพลิงตองมีความกวาง
อยางนอย 18 นิว้ ลึกอยางนอย 15 นิว้ ชองวาง
เหนือเบาะตองมีระยะอยางนอย 36 นิ้ว จาก
ขอบบนสุดของเบาะไปจนถึงสิ่งกีดขวางสูงสุด
เหนอืศีรษะ ชองวางสาํหรับไหลตองมีอยางนอย
22 นิ้ว ท่ีนั่งคนขับตองปรับจากหนาไปหลังได
และหองคนขับตองอยางนอยสองท่ีนัง่

การซอมบํารุงอุปกรณดับเพลิง
อุปกรณตางๆ ตามขอกําหนด PEOSHA

ตองนาํออกจากหนวยงานหากไดรับความเสยีหาย
หรือใชการไมได

อุปกรณยกท่ีใชในหนวยดับเพลิงตองไดรับ
การทดสอบตามมาตรฐาน NFPA 1914 การ
ทดสอบอุปกรณยก (Testing Fire Department
Aerial Devices) มาตรฐานนี้กําหนดใหทําการ
ทดสอบดวยตา ทดสอบการทํางาน และทดสอบ
การรับน้ําหนักปละคร้ัง นอกจากนี้ ทุกๆ 5 ป
หรือ เม่ือบนัไดไดรับความเสยีหายหรือทดสอบ
ประจาํปไมผาน บนัไดนัน้ตองไดรับการตรวจสอบ
และทดสอบโดยการไมทําลาย (nondestructive
testing) ตามท่ีระบุไวใน NFPA 1914

การกําหนดการใชมาตรฐาน
มาตรฐานมีผลบังคับใชในปจจุบัน
บทสรปุ
นักดับเพลิงอเมริกันไดรับการคุมครอง

ความปลอดภัยตามกฎหมายท้ังในระดับรัฐบาล
กลางและรัฐบาลทองถิน่ รัฐบาลบางรัฐ เชน รัฐ
นิวเจอรซีออกกฎหมายความปลอดภัยในการ

ทํางานสาํหรับนกัดับเพลิงโดยเฉพาะ โดยนาํเอา
ข อกฎหมายของ OSHA มาปรับปรุ งเป น
PEOSHA ซึง่เปนขอบงัคับความปลอดภัยในการ
ทํางานสาํหรับลูกจางท่ีทํางานบริการสาธารณะ
เนนไปท่ีนกัดับเพลิง

เนื้ อหาสาระสําคัญของ PEOSHA คือ
การจดัองคกรในหนวยดับเพลิง การมอบหมาย

งานโดยคํานงึถงึสมรรถภาพรางกายของนกัดับ
เพลิง รวมถงึการจดัหาอุปกรณปองกนัอันตราย
สวนบคุคลต้ังแตหัวจรดเทาใหนกัดับเพลิงใชงาน

ในการจัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ใหนักดับเพลิง หนวยดับเพลิงซึ่งเปนนายจาง
ตองจดัหาในนักดับเพลิงในสังกัดซึง่เปนลูกจาง
โดยไมคิดมูลคา หรือเรียกวา “ใหฟรี” นั่นเอง

อุปกรณปองกันสวนบุคคลท่ีหนวยหรือ
นายจางตองจดัหาใหนักดับเพลิง ไดแก

 ชดุดับเพลิง (Turnout Gear) ประกอบ
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ดวยเสือ้และกางเกงตามมาตรฐาน NFPA 1971,
Protective Clothing for Structural Fire Fighting

 หมวกแข็งดับเพลิง (Helmet) ตาม
มาตรฐาน OSHA 29 CFR Part 1910.156 (e)
(5) หรือ NFPA 1972, Helmets for Structural
Fire Fighting

 ท่ีคลุมศีรษะ (Hood) ตามมาตรฐาน
NFPA 1971, Protective Clothing for Structural
Fire Fighting

 ถงุมือดับเพลิง (Gloves) ตามมาตรฐาน
NFPA 1973, Gloves for Structural Fire Fighting

 รองเทาบูทดับเพลิง (Boots) ตาม
มาตรฐาน NFPA 1974, Protective Footwear
for Structural Fire Fighting

 อุปกรณปองกนัระบบหายใจ (Respi-
ratory Protection Equipment) ตามมาตรฐาน
OSHA 29 CFR 1910.134 และ NFPA 1981,
Open-Circuit Self-Contained Breathing
Apparatus for Firefighters

 ระบบเตือนสวนบุคคล (PASS; Per-
sonal Alert Safety System) ตามมาตรฐาน
NFPA 1982, Personal Alert Safety Systems
(PASS) for Firefighters

 เชือกกู ภัย สายรัดตัวนิ รภัย และ
อุปกรณประกอบ (Life safety rope, harnesses
and hardware) ตามมาตรฐาน NFPA 1983, Fire
Service Life-Safety Rope, Harnesses and
Hardware

 อุปกรณปองกันการไดยิน (Hearing
protection Equipment) ตามมาตรฐาน OSHA
CFR 1910.95, Occupational Noise Exposure
สําหรับการทํางานท่ีไมใชเหตุฉุกเฉิน

นอกจากนี ้ยงัมีมาตรการความปลอดภัย
ในกิจกรรมตางๆ ไดแก

 การเติมอากาศ การเติมแกส (Filling
Air Cylinders)

 การปฏิบั ติ งานรถดับเพลิง (Fire
Apparatus Operations)

 การซ อมบํารุ งอุ ปกรณ ดั บเพลิ ง
(Maintenance of Firefighter Equipment)

รัฐบาลลกลางและรัฐบาลมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกาเล็งเห็นความจาํเปนในการปกปอง
นกัดับเพลิงใหรอดพนจากอันตรายในการปฏิบติั
งานท่ีเต็มไปดวยความเสี่ยงนานาชนิด จึงออก
กฎหมายคุมครองใหพวกเขามีความปลอดภัย
มาตรการท่ีใชมีท้ังการกาํหนดข้ันตอนการปฏิบติั
งานท่ีเปนมาตรฐาน (SOP) รวมกับการใช

อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ซึ่งก็ทําให
สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการดับเพลิง
ของนกัดับเพลิงอเมริกนัลดลงตามลําดับ แมจะ
ยังมีการบาดเจ็บลมตายเปนประจําทุกป แตก็
ถอืวามีจาํนวนนอยและเกดิจากเหตุสดุวิสยัจริงๆ
ในการทํางานปกติและไมมีความเสีย่งพเิศษใดๆ
ท่ีคาดการณไมได นักดับเพลิงอเมริกันมีความ
ปลอดภัยในการทํางานในระดับสูงมาก

รัฐบาลและภาคสังคมของชาวอเมริกัน
ถือวานักดับเพลิงเปนทรัพยากรมนุษยท่ีทรง
คุณคา ดังนั้นจึงจําเปนจะตองปกปองพวกเขา
ใหไรเจ็บตายจนถึงท่ีสุด


