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การเขาไปดับไฟภายในหองหรือตัวอาคาร
เปนยุทธศาสตรหนึ่งของงานระงับเหตุอัคคีภัย
ของหนวยดับเพลิงในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงมี
ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในสถานการณดังกลาว
เปนการเฉพาะเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและความ
ปลอดภัยของนักดับเพลิง หนึ่งในนั้นก็คือ การ
จัดทีมรุกกูภัยเคล่ือนท่ีเร็วมีชื่อเรียกวา “RIT”
(Rapid Intervention Team) เพื่อชวยเหลือหรือ
ชวยชวิีตนกัดับเพลิงผูไดรับบาดเจบ็หรือหมดสติ
กอนจะเปนอันตรายรายแรงถงึข้ันเสียชีวิต โดย
ผูบญัชาการเหตุการณ (Incident Commander)
อาจพิจารณาไมออกคําสั่งใหนักดับเพลิงเขาไป
ในตัวอาคารซึง่กาํลังเกดิเพลิงไหม หากในท่ีเกดิ
เหตุยังไมมีทีม RIT เขามาประจําการ

ทีม RIT มีความสําคัญและจาํเปนในงาน
ดับเพลิงภายในตัวอาคาร เปนมาตรการเชิงรุก
(Proactive) และมีการเตรียมพรอมตลอดเวลา
เพื่อปองกันความสูญเสียกําลังขณะปฏิบัติงาน
ระงับเหตุภายในตัวอาคารเกิดเพลิงไหมท่ีเต็ม
ไปดวยปจจัยเสี่ยงมากมาย ท้ังควันไฟ แกสพิษ
ขาดอากาศหายใจ ความมืด โครงสรางยุบตัว

หรือถลมลงมา ฯลฯ ซึง่ในอดีตไมคอยมีใครหรือ
หนวยงานใดใหความสําคัญ คิดวาเปนสวนเกิน
ของงานระงบัเหตุ สูทุมกาํลังท้ังหมดเขาไปดับไฟ
ในตัวอาคารดีกวา หากเกิดปญหาอะไรข้ึนมา
กใ็ชวิธแีกปญหาเฉพาะหนา (Reactive) เอาเอง
ผลลัพธเปนอยางไรทุกฝายรับทราบกนัดีอยูแลว
นั่นคือแทบเรียกไดวา “ไมมีหลักประกันการ
รอดชีวิตออกมา” อัตราตายของนักดับเพลิงท่ี
เขาไปดับไฟในตัวอาคารสงูมากกอนมีการบงัคับ
ใหหนวยดับเพลิงท่ัวสหรัฐฯ ใชยทุธวิธ ีRIT ตาม
ท่ีกําหนดไวในกฎหมายและมาตรฐาน ไมวา
จะเปน OSHA 29 CFR 1910.134, NFPA 1500
Standard on Fire Department Occupational
Safety and Health Program, NFPA 1561
Emergency Services Incident Management
System, NFPA 1407 Standard for Training Fire
Service Rapid Intervention Crews และอ่ืนๆ

ปจจยัเสีย่งตอการเสยีชีวิตขณะระงับ
เหตุเพลิงไหมและเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ

นักดับเพลิงอเมริกันใชยุทธวิธีเขาดับไฟ
ท่ีตนเพลิงภายในตัวอาคารเปนหลัก ขณะท่ีการ

ฉีดน้ําบริเวณภายนอกอาคารเปนการหลอเย็น
(Cooling) เพือ่สกดัการลุกลามไปยงัอาคารท่ีอยู
ติดกันหรือขางเคียง ดวยเหตุนีก้ารเสียชวิีตของ
นกัดับเพลิง สวนใหญเกดิข้ึนขณะปฏิบติัภายใน
หองตนเพลิงหรือสวนอ่ืนๆ ของตัวอาคาร โดยมี
ปจจยัเสีย่ง ไดแก ความรอนสงู ควันหนาทึบและ
เปนพิษรวมไปถึงแกสตางๆ การแตกหักหรือ
พงัทลายของโครงสราง ทัศนวิสยัเปนศูนยทําให
หลงทิศหรือติดกบั ฯลฯ ซึง่สงผลใหนักดับเพลิง
ไดรับผลกระทบท้ังทางรางกายและจิตใจ อาทิ
เกิดความเครียด เกิดบาดแผลหรือฟกช้ํา ขาด
อากาศหายใจ สําลักควัน และอ่ืนๆ สิง่ท่ีเกดิข้ึน
ตามมาพวกเขาอาจจะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ถึงข้ันเสียชวิีต
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จากรายงานการเสยีชวิีตของนกัดับเพลิง
ของสาํนกับริหารงานดับเพลิงแหงสหรัฐอเมริกา
(U.S. Fire Administration) กระทรวงความม่ันคง
ภายใน (Homeland Security) เม่ือไมนานมานี้
ระบสุาเหตุทําใหนกัดับเพลิงเสยีชวิีตขณะปฏิบติั
งานระงบัเหตุภายใน (Inside) หรือบน (On) ตัว
อาคาร สูงสุด 10 อันดับ ดังตอไปนี้

 อันดับ 9 โรคทางการแพทย อ่ืนๆ
(Other Medical) 1.3%

 อันดับ 10 โรคเกี่ยวกับหัวใจอ่ืนๆ
(Other Cardiac) 0.8%

อันดับ 1 มักเกิดกับนักดับเพลิงอาวุโส
หรือผูมีโรคประจาํตัว เม่ือเขาไปดับไฟขางในตัว
อาคารซึ่งมีท้ังความรอนและสภาพแวดลอมท่ี
เลวรายจะทําใหเกิดความผิดปกติทางรางกาย
รวมกบัความเครียดหรือความดันสงู ผูมีประวัติ
เปนโรคหัวใจแตไมแสดงออกมีความเสีย่งสงูกวา
คนปกติท่ัวไป ท่ีสําคัญ เม่ือเกิดข้ึนแลวมีความ
เปนไปไดนอยมากท่ีจะชวยชวิีตได ยกเวนเขาถงึ
ไดเร็วและผูปวยมีอาการไมหนักมาก วิธีแกไข
ใหไดผลตองแกท่ีตนเหตุดวยการสืบคนผูปวย

โดยการตรวจสขุภาพ หากพบวาใครมีอาการผดิ
ปกติทางหัวใจตองไมอนญุาตใหเขาไปดับไฟภาย
ในอาคารแตใหทําหนาท่ีอ่ืนท่ีเสี่ยงนอยกวา

อันดับ 2 เกิดจากอุบัติเหตุตางๆ เชน
โครงสรางอาคารถลมหรือพังทลายลงมา ชน
หรือปะทะกับสวนของโครงสรางอาคารหรือ
เคร่ืองจกัรขนาดใหญ ถูกเคร่ืองมือหรืออุปกรณ
ทําใหเกดิบาดแผลฉกรรจหรือฟกช้าํอยางรุนแรง
เปนตน ประเด็นนี้ปองกันดวยการฝกใหนักดับ
เพลิงสังเกตความผิดปกติตางๆ รอบตัวเอง ท้ัง
โครงสรางตัวอาคาร เคร่ืองจกัร วัสดุอุปกรณตางๆ
หากมีแนวโนมจะเปนอันตราย ตองรีบหนีออก
มา หากหนีไมทันตองหาวิธีหลบหลีกใหไดรับ
บาดเจบ็นอยท่ีสดุ จากนัน้วิทยขุอความชวยเหลือ
จากทีม RIT ท่ีเตรียมพรอมอยูขางนอก ซึ่งหาก
บาดเจ็บไมสาหัสและทีม RIT เขาไปชวยเหลือ
ไดอยางรวดเร็ว โอกาสรอดชีวิตจะมีสูง

ขาดอากาศหายใจ อันตรายสุดขีด
สําหรับสาเหตุทําใหนักดับเพลิงเสียชวิีต

ขณะปฏิบัติงานสูงสุดอันดับ 3 การขาดอากาศ
หายใจ เปนเร่ืองผิดพลาดทางเทคนิคโดยตรง
ไมใชเร่ืองสุขภาพหรือการเกิดอุบัติเหตุ ในการ
เขาไปปฏิบัติภายในหองหรือตัวอาคารท่ีเกิด
เพลิงไหม เปนกฎบงัคับท่ีจะตองสวมเคร่ืองชวย
หายใจโดยเฉพาะแบบมีถังอากาศในตัวหรือท่ี
เรียกกนัวา SCBA ถาไมสวม จะไมไดรับอนญุาต
จากหัวหนาหนวยหรือ IC ใหเขาไปอยางเด็ดขาด
แตอากาศในถงับรรจอุากาศมีปริมาณจาํกดัและ
ใชหายใจไดในเวลาท่ีกําหนด เชน 30 นาที 45
นาที หรือ 60 นาที หมดแลวกห็มดเลย หากนกั
ดับเพลิงออกมาขางนอกไมทันก็จะไมมีอากาศ
หายใจหรือขาดอากาศหายใจทําใหเสียชีวิตใน
อีกไมกีวิ่นาทีตอมา แตหากไมมีปญหาใดๆ เม่ือ
อากาศใกลหมดถังจะมีสัญญาณเตือนท้ังเสียง
และแสงไฟใหนกัดับเพลิงท่ีสวมใสอยูรูตัวแลวรีบ
ออกมาจากตัวอาคารกอนอากาศจะหมดถงั สวน
จะเปล่ียนถงัแลวเขาไปใหมหรือหยดุพกัชัว่ขณะ
หรือไมเขาไปอีก ข้ึนอยูกับหัวหนาทีมจะสั่งการ

กรณเีกดิความผดิปกติ นกัดับเพลิงท่ีเขา
ไปปฏิบติังานในตัวอาคารไมออกมาขางนอกเม่ือ
อากาศใกลหมดถงั ไมวาจะดวยเหตุผลใด ถอืวา
เขาอยูในอันตรายและมีความเสีย่งสงูจะเสยีชวิีต
จากการขาดอากาศหายใจ ขอมูลของสถาบัน
ความปลอดภัยและสุขภาพแหงชาติสหรัฐฯ
(NIOSH) ระบสุาเหตุนกัดับเพลิงไมออกมาจาก
ตัวอาคารเม่ืออากาศใกลหมดถัง อาทิ

 อันดับ 1 หัวใจวาย (Heart Attack)
43.9%

 อันดับ 2 เกิดรับบาดแผลหรือฟกช้ํา
รุนแรง (Trauma) 27%

 อันดับ 3 ขาดอากาศหายใจ (Asphyxi-
ation) 11.3%

 อันดับ 4 ขาดอากาศหายใจรวมกับ
ถูกไหม (Asphyxiation/Burns) 4.5%

 อันดับ 5 ถูกไหม (Burns) 3.9%
 อันดับ 6 ไฟฟาชอ็ต (Electric Shock)

1.8%
 อันดับ 7 จมน้ํา (Drowning) 1.8%
 อันดับ 8 โรคลมชกั/เสนเลือดในสมอง

(Stroke/CVA) 1.3%
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 หลงทิศหรือติดกับ (Entrapment)
ไมรูวาตัวเองอยูตรงไหนหรือตําแหนงใดในตัว
อาคาร และหาทางออกไมพบ

 ถูกปดลอมในตัวอาคาร (Engulfment)
เขาไปอยูในจดุเสนทางออกมีสิง่กดีขวาง สวนลึก
ท่ีสุดของอาคาร ทางตัน ฯลฯ

 ไดรบับาดเจ็บ (Impairment) เคล่ือน
ไหวไมไดหรือไมสะดวก

 หมดสติช่ัวขณะ (Fainting) ชวงอากาศ
ใกลหมดถัง (รวมถึงกรณหีมดสติขณะท่ีอากาศ
ในถังยังเหลืออยูในปริมาณมากดวย)

 สัญญาณเตือนอากาศใกลหมดถัง
เกิดความบกพรอง ทําใหไมสามารถรับรูได

 สาเหตอุืน่ๆ
ถายงัมีสติอยู เม่ืออากาศหายใจใกลหมด

ถงันกัดับเพลิงผูไดรับการฝกอบรมมาจะขอความ
ชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานโดยใชวิทยุสื่อสาร
หรือสงสญัญาณท่ีคิดวาเพือ่นรวมงานจะรับรูได
แตหากหมดสติ นักดับเพลิงอเมริกันมีอุปกรณ
เตือนภัยสวนบคุคลหรือ PASS ติดตัว ท้ังสงเสยีง
และมีแสงไฟกระพริบบอกตําแหนงของผูตองการ
ความชวยเหลือ

เนื่องจากเปนปญหาดานเทคนิคปฏิบัติ
งานซึง่ไมเกีย่วกบัสขุภาพสวนตัวของนกัดับเพลิง
หรือการเกิดอุบัติรายแรงจนยากจะเยียวยา
ความเสี่ยงเร่ืองขาดอากาศหายใจจึงอยูในวิสัย
สามารถจะเขาไปชวยใหรอดชีวิตไดโดยใชทีม
จดัต้ังข้ึนมาทําหนาท่ีนีโ้ดยตรง มีอุปกรณครบ มี
ผูปฏิบัติงานผานการฝกอบรมดานยุทธวิธีมา
เปนอยางดี และมีแผนงานทางยุทธวิธสีามารถ
ปรับใชไดทุกสถานการณ ซึง่กคื็อทีมรุกชวยชวิีต
เคล่ือนท่ีเร็ว หรือ “RIT” (Rapid Intervention
Team) ท่ีเรากําลังพูดถึงอยูนี่เอง

หากจะพูดวา RIT ต้ังข้ึนมาเพือ่ชวยเหลือ
นักดับเพลิงท่ีไมสามารถออกมายังท่ีปลอดภัย
เม่ืออากาศในถงัของเคร่ืองชวยหายใจ SCBA ใกล
หมดกไ็มผดิไปจากความจริง เนือ่งดวยการขาด
อากาศหายใจเปนสาเหตุการตายของนกัดับเพลิง
ท่ีเขาไปในตัวอาคารในอันดับตนๆ ประกอบกบั
เปนปญหาทางเทคนิคท่ีสามารถแกไขได โดยมี
บุคลากร อุปกรณ แผนงาน รวมไปถึงยุทธวิธีท่ี
คอนขางสมบรูณสามารถเอ้ืออํานวยใหการปฏิบติั

งานเปนไปอยางมีประสทิธภิาพ หนวยดับเพลิง
สวนใหญในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะท่ีอยูในเขต
มีอาคารสงูจาํนวนมากจงึจดัต้ังทีม RIT ข้ึนมาทํา
หนาท่ีดังกลาวนีโ้ดยตรง

นิยาม RIT
คู มือปฏิบัติงานทางยุทธวิธีระบบการ

จัดการสถานการณ (Incident Management
System and Tactical Operations Manual) จดัทํา
โดยสมาคมผูบัญชาการดับเพลิงสากล (IAFC;
International Association of Fire Chiefs) ให
นิยาม RIT (Rapid Intervention Team) ไวดังนี้
“ทีมนักดับเพลิงจัดต้ังข้ึนเปนทีมกูภัยซึง่ปฏิบติั
งานไดทันทีเพือ่คนหาและชวยชวิีตนกัดับเพลิงท่ี
สญูหาย ติดอยูในตัวอาคาร ไดรับบาดเจบ็ หรือ
ไมอยูในบัญชีรายชื่อของหนวยท่ีเขาระงับเหตุ
โดยสมาชิกของทีมปฏิบัติงานนี้ (RIT) สวมชุด
ปองกนัท่ีเหมาะสมและมีอุปกรณความปลอดภัย
สวนบุคคล เคร่ืองชวยหายใจมีถังบรรจุอากาศ
ในตัว (SCBA) เคร่ืองมือท่ีจําเปนสําหรับใชใน
งานกูภัยตามลักษณะหรือรูปแบบการปฏิบติังาน
รวมถงึระบบเติมอากาศฉุกเฉิน” [A designated
crew that will serve as a stand-by rescue
team for personnel and be available for the
immediate search and rescue of any missing,
trapped, injured or unaccounted for fire
fighter(s). This team shall be fully equipped
with the appropriate personal protective
clothing, protective equipment, SCBA and
specialized rescue equipment needed as
based on the specifics of the operation that
is underway. This includes the emergency
Breathing Support System (quick-fill hose
device)]
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ขณะท่ีมาตรฐาน NFPA 1561 Standard
on Emergency Services Incident Management
System (2014 Edition) ไมใชคําวา RIT แตเปน
“RIC” (Rapid Intervention Crew/Company)
หมายถึง “ทีมท่ีมีผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุอยาง
นอย 2 นาย สวมอุปกรณปองกันเต็มอัตราซึ่ง
อยูในท่ีเกิดเหตุและไดรับมอบหมายเปนกรณี
พเิศษใหชวยเหลือโดยทันทีแกผูปฏิบติังานตอบ
โตเหตุท่ีไดรับบาดเจ็บ หลงทาง หรือติดอยูใน
ตัวอาคาร” (A minimum of two fully equipped
responders who are on site and assigned
specifically to initiate the immediate rescue
of injured, lost or trapped responders)

สาํหรับขอบงัคับของสาํนกับริหารสขุภาพ
และความปลอดภัยในการทํางานแหงสหรัฐฯ
OSHA 29 CFR 1910.134 ไมไดระบุถึง RIT
โดยตรง แตใน Section (g) ไดออกขอกาํหนดใน
เขาระงับเหตุเพลิงไหมภายในตัวอาคารโดยใช
วิธ ี“Two-In/Two-Out” ซึง่มีลักษณะสอดคลอง
กบัยทุธวิธ ีRIT กลาวคือ เม่ือเขาไปปฏิบติังานใน
สถานท่ีซึ่งบรรยากาศเปนอันตรายตอสุขภาพ
และชวิีตอยางทันทีทันใด (IDLH) รวมถงึการเขา
ไประงบัเหตุอัคคีภัยภายในตัวอาคาร อยางนอย
ท่ีสดุจะตองมี

 ผูปฏิบติังาน 2 นายเขาไปในตัวอาคาร
หรือบริเวณท่ีเปน IDLH โดยตองมีการติดตอ
ระหวางกนัตลอดเวลาโดยการมองเห็นหรือการ
ใชเสียงหรือท้ังสองอยาง

 ผูปฏิบัติงาน 2 นาย ประจําการอยู
ดานนอกตัวอาคารหรือบริเวณท่ีเปน IDLH และ

 ผูท่ีมีสวนรวมหรือเกีย่วของกับงานดับ
เพลิงภายในตัวอาคารทุกนายตองสวมเคร่ือง
ชวยหายใจชนิดท่ีมีถังอากาศในตัว (SCBA)

ท้ังนี้ ผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 นายท่ี
ประจําการอยูดานนอก หนึ่งในนัน้อาจจะไดรับ
มอบหมายหรือแตงต้ังใหทําหนาท่ีเสริม เชน ผู
บัญชาการเหตุการณ (Incident Commander)
ในสถานการณฉุกเฉินเฉพาะกิจ หรือเจาหนาท่ี
ความปลอดภัย (Safety Officer) โดยตองไมมี
ผลกระทบทางลบตอการทําภารกิจหลักในการ
สนบัสนนุและกูภัยผูปฏิบติัภายในตัวอาคารหรือ
พื้นท่ีมีบรรยากาศอันตราย

กลาวโดยสรปุ ผูปฏิบติังานอยางนอย 2
นายท่ีประจําการอยูนอกตัวอาคารหรือบริเวณ
ท่ีเปน IDLH ตามกฎ “Two-In/Two-Out” ของ
OSHA ก็คือ RIT ตามท่ีหนวยดับเพลิงสวนใหญ
ในสหรัฐฯ ใชเรียกขานทีมกูภัยนักดับเพลิงของ
ตัวเองซึง่ต้ังข้ึนมาเปนสวนหนึง่ในงานระงบัเหตุ
อัคคีภัยอาคาร (Structural Firefighting)

จุดประสงคของการจัดตั้ง RIT
รายงานพเิศษทางเทคนคิจดัทําโดย U.S.

Fire Administration ระบถุงึวัตถปุระสงคของการ
จัดต้ัง RIT ของหนวยดับเพลิงในสหรัฐอเมริกา
“เพื่อระบุตําแหนงและชวยชีวิตนักดับเพลิงท่ี
หลงทาง ติดอยูภายในอาคาร และ/หรือ ไดรับ
บาดเจ็บระหวางปฏิบัติงานระงับเหตุอัคคีภัย
โดยถือวาเปนสภาวการณวิกฤตท่ีตองขอความ

ชวยเหลือ (Mayday Condition) ซึ่งจะตองไดรับ
การชวยชวิีตดวยวิธพีเิศษนอกเหนอืจากการกูภัย
พื้นฐานท่ัวไป และผูจะมาทําหนาท่ีดังกลาวนี้
ตองไดรับการฝกอบรมอยางเขมขนดานเทคนคิ
ชั้นสูง การเอาตัวรอดดวยตัวเอง รวมไปถึงการ
ทํางานเปนทีม และ RIT จะไมมีความหมายใดๆ
หากสมาชกิในทีมเปนนกัดับเพลิงท่ีไมมีประสบ
การณ ท้ังนี้ ตองมีการแบงแยกชัดเจนออกมา
จากทีมกูภัยท่ัวไปหรือในลักษณะอ่ืนๆ เนือ่งจาก
RIT จะทําหนาท่ีชวยเหลือนักดับเพลิงท่ีประสบ
เหตุใดๆ ก็ตามจนไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
ไดเทานั้น”

คูมือ Incident Management System and
Tactical Operations Manual พิมพโดยสมาคม
ผูบัญชาการดับเพลิงสากล (IAFC) อธิบายวัตถุ
ประสงคของการจดัต้ัง RIT “เพือ่ใหมีทีมผูปฏิบติั
งานกูภัยท่ีมีอุปกรณปองกนัและอุปกรณชวยชวิีต
สาํรองไวเพือ่ชวยเหลือนกัดับเพลิงท่ีบาดเจบ็หรือ
ติดอยูในตัวอาคารท่ีเกดิไฟไหม โดยเฉพาะเม่ือ
เหตุเพลิงไหมผานข้ันเร่ิมตน (Incipient Stage)
ไปแลวซึง่นกัดับเพลิงมีแนวโนมจะไดรับอันตราย
จากสถานการณท่ีรุนแรงข้ึน ท้ังบรรยากาศ IDLH
และการขาดอากาศหายใจ โดยควรจดัต้ัง RIT ใน
ทุกกรณขีองการเกดิเพลิงไหมอาคาร (Structural
Fire) และตองอยูในสถานะพรอมปฏิบัติงานอยู
ตลอดเวลาจนกวาจะเขาทําการกูภัยจริง หรือผู
บญัชาการเหตุการณ (IC) สัง่ใหยกเลิกภารกจิ”

องคประกอบและรูปแบบภารกิจ RIT
อางองิจากมาตรฐาน NFPA 1500 Standard

on Fire Department Occupational Safety and
Health Program องคประกอบและรูปแบบภารกิจ
ของทีมรุกชวยชีวติเคลื่อนที่ เร็ว (RIT หรือ RIC)
แตละทีมมีดังตอไปนี้
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 มีสมาชกิอยางนอย 2 นาย เพือ่ทําการ
กูภัย (ชวยชีวิต) นักดับเพลิงคนอ่ืนหรือทีมอ่ืน

 สมาชิกแตละนายตองสวมชุดปองกัน
อุปกรณปองกันและเคร่ืองชวยหายใจ SCBA
อยางเต็มอัตรา และมีอุปกรณสําหรับใชกูภัย
ท่ีออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อใชงานตามความ
จําเปนหรือตามรูปแบบของการปฏิบัติภารกิจ

 สมาชิกทีม RIT/RIC ผูปฏิบัติงานอยู
ในท่ีเกิดเหตุซึง่นักดับเพลิงใชเคร่ืองชวยหายใจ
SCBA ชนิดมีขอตออากาศท่ีสามารถเขาไดกับ
ทุกถัง (UAC; Universal Air Connection) ตองมี
อุปกรณกูภัยท่ีออกแบบมาเปนพเิศษ รวมถงึถงั
อากาศมาตรฐาน NIOSH (สถาบันสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ)
บรรจเุต็ม ใชงานไดอยางนอย 30 นาที มีแรงดัน
และคุณภาพอากาศท่ีสามารถใชกับเคร่ืองชวย
หายใจ SCBA ของนกัดับเพลิงท่ีติดกบัหรือหมด
สติได หรือสายปอนอากาศแรงดันสูง (High-
pressured Air Line) ยาวพอจะเขาไปถงึตําแหนง
นกัดับเพลิงท่ีประสบปญหา ซึง่ตอตรงจากแหลง
จายและสามารถปอนอากาศหายใจเขาไปใน
ขอตออากาศ UAC ท่ีอัตราข้ันตํ่า 100 ลิตร (3.5
ลูกบาศกฟุต) ตอนาที ภายใตแรงดันท่ีใชไดกับ
SCBA ของนกัดับเพลิง

อธิบายเพิ่มเติม ในสหรัฐอเมริกา นัก
ดับเพลิงท่ีเขาไปดับไฟในอาคาร สวนใหญใช
เคร่ืองชวยหายใจ SCBA ชนดิติดต้ังอุปกรณ UAC
ซึง่สามารถรับอากาศหายใจไดจากทุกแหลง ท้ัง
ถงับรรจแุละสายอากาศท่ีทีมกูภัยนาํเขาไป เม่ือ
อากาศในถงัใกลหมดแตนกัดับเพลิงออกมาขาง
นอกไมไดเนือ่งจากหลงทาง ติดกบั หรือบาดเจบ็
จะมีการสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางวิทยุ
หรือทางอ่ืน ถาหมดสติ อุปกรณ PASS ท่ีติดตัว
นกัดับเพลิงจะสงท้ังเสยีงและแสงบอกใหคนขาง

นอกรู ถึงตอนนี้ ทีม RIT หรือ RIC จะเขาไปชวย
เหลือ นอกจากวัสดุอุปกรณกูภัยท่ีจําเปนตาม
สถานการณแลว สิ่งสําคัญซึ่งเปนหัวใจของงาน
ตองนําถังบรรจุอากาศเต็มท่ีซึ่งใชไดอยางนอย
30 นาที เขาไปในท่ีเกิดเหตุ เม่ือถึงตัวนักดับ
เพลิงท่ีรอความชวยเหลือจะตอ UAC ของเคร่ือง
ชวยหายใจ SCBA ซึง่นักดับเพลิงสวมอยูเขากับ
ถังท่ีนําเขาไป (ถอดจากถังเกาอากาศใกลหมด
มาตอเขากบัถงัใหม) หากไมใชวิธนีี ้สามารถใช
สายปอนอากาศตอจากแหลงผลิตอากาศหายใจ
ท่ีมีแรงดัน ลากเขาไปจนถึงตัวนักดับเพลิงท่ีมี
ปญหาอากาศในถังใกลหมด จากนั้นตอหัวจาย
ของสายปอนอากาศเขากบัขอตอตัวเมียของ UAC
ท่ีติดต้ังกบัอุปกรณ SCBA เพือ่ใหนกัดับเพลิงใช
หายใจโดยตรง หรือตอสายปอนอากาศเขากับ
ชดุรับ UAC ของถงับรรจแุลวเติมอากาศเขาไปให
เต็มเพือ่ใหนกัดับเพลิงท่ีประสบปญหาใชหายใจ
ท้ังนี ้ข้ึนอยูกบัรุนหรือยีห่อ SCBA ท่ีนาํมาใชงาน

ท้ังนี ้การชวยใหนกัดับเพลิงท่ีไมสามารถ
ออกมาขางนอกอาคารไดไมวาจะเนื่องมาจาก
สาเหตุใดรอดพนจากสภาวะขาดอากาศหายใจ
แทบจะเรียกไดวาเปนวัตถุประสงคหลักในการ
จดัต้ัง RIT/RIC โดยมีระบบขอตอรับอากาศ UAC
ของอุปกรณ SCBA เปนเคร่ืองมือสนบัสนนุทําให
สมบูรณแบบและมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

 โครงสรางและองคประกอบของทีม
RIT/RIC ยืดหยุนไดตามประเภท ขนาด และ
ความซับซอนของสถานการณ

 ผู บัญชาการเหตุการณ  (Incident
Commander) จะประเมินสถานการณและความ
เสีย่งเพื่อสัง่การใหทีม RIT/RIC ปฏิบัติงาน โดย
อาจสงสมาชกิของทีม 1 รายหรือมากกวา เขาไป
ในอาคารตามความเหมาะสมกับสถานการณ
ท่ีกาํลังเกิดข้ึน

 ในชวงเร่ิมตนสถานการณเพลิงไหม
หรือระหวางการปฏิบัติงานระงับเหตุเร่ิมแรก
(Initial Attack) ผูบัญชาการเหตุการณสามารถ
สั่งการใหสมาชิกทีม RIT/RIC ท่ีต้ังข้ึนมาทํา
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
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 ปฏิบัติงาน RIT/RIC เต็มตัว หรือ
 ปฏิบัติงานอ่ืนแตพรอมจะทําหนาท่ี

RIT/RIC ไดทันที
 หามสัง่การใหสมาชกิ RIT/RIC ทํางาน

อ่ืนใด เม่ือพิจารณาแลวเห็นวาหากพวกเขา
ละท้ิงงานกูภัยไปกลางคันจะกอใหเกดิอันตราย
รายแรงแกนกัดับเพลิงท่ีปฏิบติัหนาท่ีภายในตัว
อาคารได

 เม่ื อเพลิงไหมเกิดการลุกลามหรือ
สถานการณมีความรายแรงเพิม่ข้ึน ซึง่บคุลากร
ท้ังหมดในท่ีเกิดเหตุไดรับคําสั่งใหเขาไปมีสวน
ในการดับไฟ ทันทีท่ีไดกาํลังเสริมจากภายนอก
ผูบญัชาการเหตุการณตองแตงต้ังบุคลากรเปน
สมาชิกทีม RIT/RIC หรือแตงต้ังทีม RIT/RIC
เพือ่ปฏิบติังานกูภัยนกัดับเพลิงอยางเต็มตัว

 ระหวางการปฏิบติังานกูภัย ตองมีการ
ติดตอสือ่สารกนัตลอดเวลาระหวางสมาชกิในทีม
หรือระหวางทีม

 ระหวางการปฏิบัติงานกู ภัยของทีม
RIT/RIC อยางนอยท่ีสุดตองสํารองสมาชิก 1
นายพรอมอุปกรณจาํเปนซึง่พรอมจะปฏิบติังาน
ไดทันที หากสมาชิกรายอ่ืนทําการกู ภัยดวย
เคร่ืองมือพิเศษท่ีอาจทําใหไดรับการบาดเจ็บ
หรือเปนอันตรายในลักษณะอ่ืน

ข้ันตอนปฏิบัติงาน RIT
คูมือ Incident Management System and

Tactical Operations Manual ของสมาคมผู
บญัชาการดับเพลิงสากล (IAFC) กาํหนดข้ันตอน
การปฏิบัติงานของทีมรุกชวยชีวิตเคล่ือนท่ีเร็ว
(Rapid Intervention Team) ไวดังนี้

 ขัน้ตอนการจัดการความเสีย่ง (Risk
Management)

 กาํหนดนโยบายในการทํางานบรรจไุว
ในแผนตอบโตเหตฉุกุเฉนิสัง่การโดยผูบญัชาการ
เหตุการณ (Incident Commander) ซึง่ระบทุาง
เลือกในการจัดการความเสี่ยงท่ีพิจารณาจาก
ความสญูเสียท่ีจะเกิดข้ึน ดังนี้

 นักดับเพลิงอาจเสี่ยงชีวิตของตัวเอง
เพื่อชวยเหลือผูมีแนวโนมจะรอดชีวิตได

 นกัดับเพลิงอาจเสีย่งชวิีตบางเล็กนอย
(Little) เพื่อรักษาทรัพยสินท่ีมีแนวโนมจะ
รักษาไวได

 นกัดับเพลิงจะไมเสีย่งชวิีต (Not Risk)
เพื่อรักษาชีวิตหรือทรัพยสินท่ีสูญเสียไปแลว
(Already Lost)

 กําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได
(นกัดับเพลิงสามารถเสี่ยงได) โดยใหข้ึนอยูกับ
ระดับความเปนไปไดท่ีจะรักษาชวิีตและทรัพยสนิ
ไวได หากพิจารณาแลวเห็นวาเปนไปไมไดท่ีจะ
รักษาชวิีตหรือทรัพยสนิไวได เชน ถกูทําลายไป
แลว ถือเปนความเสี่ยงท่ียอมรับไมได (นักดับ
เพลิงตองไมเสีย่งบกุไปขางหนา แตใหใชยทุธวิธี
เชิงรับมากกวาเชิงรุก)

 ขัน้ตอนปฏบัิตกิารเริม่แรก
 ใชยทุธวิธ ี2 ใน/2 นอก (Two In/Two

Out) โดยจัดนักดับเพลิงเขาไปทํางานดานใน
อาคาร 2 นาย หรือมากกวา และเตรียมพรอม
อยูขางนอก 2 นาย หรือมากกวา (นักดับเพลิง
เตรียมพรอมอยูดานนอกคือ RIT หรือ RIC)

 กอนจะเร่ิมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิง
ไหมภายในตัวอาคารหรือในพืน้ท่ีซึง่บรรยากาศ
เปนอันตรายตอสขุภาพและชวิีตอยางทันทีทันใด
(IDLH) บญัชาการเหตุการณ (IC) ตองประเมิน
สถานการณและวัดความเสี่ ยงในการปฏิบัติ
ภารกิจ เพื่อใหม่ันใจวามีบุคลากรจํานวนเพียง
พอท่ีจะตอบโตเหตุฉุกเฉินไดอยางปลอดภัย

 ผูปฏิบัติงานภายในอาคารหรือพื้นท่ี
อันตรายตองต้ังเปนทีมท่ีมีสมาชกิต้ังแต 2 นาย
ข้ึนไป โดยตองมีการสือ่สารกนัอยูตลอดเวลา ท้ัง
การมอง พูดตอบโต หรือวิธีติดตอโดยตรงอ่ืนๆ

 นักดับเพลิงตองไมเขาไประงับเหตุใน
ตัวอาคารหากไมมีผูปฏิบติังานกูภัยอยางนอย 2
นาย สํารองกําลังไวดานนอก (RIT) ยกเวนมี
เงือ่นไขท่ีผูบญัชาการเหตุการณอนญุาตใหทําได

 หากไมใชสถานการณท่ีอนุญาตให
ยกเวนการใชยุทธวิธี 2 ใน/2 นอก หามละเวน
หรือหลีกเล่ียงการปฏิบัติอยางเด็ดขาด ความ
พยายามใดๆ ท่ีจะละเมิดกฎโดยอางวาการกูภัย
เปนหนาท่ีของทุกคนท่ีเขาระงบัเหตุและไมจาํเปน
ตองทีมข้ึนมาเฉพาะ เปนเร่ืองท่ียอมรับไมได
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 นกัดับเพลิงท่ีเตรียมพรอมอยูขางนอก
ตองสวมชุดดบัเพลิงและอปุกรณปองกนัเตม็อตัรา

 อยางนอยท่ีสุดตองมีผูปฏิบัติงาน 1
นาย เขาไปตรวจสอบสถานะและความปลอดภัย
ของทีมท่ีกาํลังระงบัเหตุเพลิงไหมขางใน รวมถงึ
การระบุตําแหนง เวลาในการปฏิบัติงาน และ
ความตองการทรัพยากรของพวกเขาเหลานั้น

 นกัดับเพลิงท่ีเตรียมพรอมอยูขางนอก
ตองติดตอสือ่สารกบัทีมท่ีอยูขางในและผูบญัชา
การเหตุการณตลอดเวลา

 หากจาํเปน นกัดับเพลิงท่ีเตรียมพรอม
อยูขางนอกสามารถปฏิบัติงานอ่ืนได หากยงัคง
อยูในบริเวณติดกับพื้นท่ีรับผิดชอบและงานท่ี
ทําไมเปนอุปสรรคขัดขวางการเขาไปปฏิบติังาน
กูภัยขางในโดยทันที

 นกัดับเพลิงท่ีเตรียมพรอมอยูขางนอก
ตองอยูในบริเวณติดกับพื้นท่ีรับผิดชอบ

 นักดับเพลิงท่ีเขาถึงท่ีเกิดเหตุเปนทีม
แรกสามารถติดสินใจปฏิบติังานไดทันที โดยใช
ยุทธิวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของ
เพลิงไหม

 ไมจาํเปนตองแบงทีม RIT ออกเปนทีม
ยอยภายในอาคาร แตอาจมีทีมใหมเสริมเขาไป
หากพื้นท่ีรับผิดชอบขยายกวางออกไปและทีม
เดิมไมสามารถกูภัยภายในไดอยางท่ัวถึง

 ยุทธวิธี 2 ใน/1 นอก (Two In/One
Out) เปนขอยกเวนเพื่อปฏิบัติงานกูภัยท่ีไมใช
RIT (Rescue Mode, No RIT) โดยเฉพาะ

 กอนปฏิบัติงาน Two In/One Out ผู
บญัชาการเหตุการณจะเปนผูประเมินความเสีย่ง
เพื่อใชในการตัดสินใจสั่งการ

 ระหวางการประเมินความเสี่ยง ตอง
สังเกตและสํารวจสิ่งท่ีแสดงถึงความตองการ
ความชวยเหลือ อาทิ เห็นตัวหรือไดเสียงผู

ประสบเหตุ ญาติหรือเพือ่นบานแจงใหทราบวา
มีคนติดอยูในอาคาร ฯลฯ

 กอนปฏิบัติงานกู ภัยท่ีไมใช RIT ผู
บัญชาการเหตุการณตองแจงศูนยวิทยุวาจะมี
การดําเนนิการกูภัยท่ีไมใช RIT เพือ่กระจายขาว
ใหรับทราบโดยท่ัวกัน

 นกัดับเพลิงท่ีเตรียมพรอมอยูขางนอก
ตองอยูในบริเวณติดกับพื้นท่ีรับผิดชอบ

 หากไมมีบคุลากรมาเสริมหรือทดแทน
Standby Firefighter ตองไมเขาไปปฏิบัติงาน
ขางในตัวอาคาร

 นักดับเพลิงท่ีเขาถึงท่ีเกิดเหตุเปนทีม
แรกสามารถตัดสินใจปฏิบัติงานไดทันทีโดยใช
ยุทธิวิธีท่ีเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของ
เพลิงไหม

 ขัน้ตอนการคงสถานะ RIT
 เม่ือมีกําลังเสริมเขามา หากกอนหนา

นีใ้ชวิธ ีTwo In/One Out ตองเปล่ียนยทุธวิธเีปน
Two In/Two Out ท้ังนี้ Two Out ก็คือ RIT และ
ไมจําเปนตองแบงเปนทีมยอย กรณีจํานวนผู
ปฏิบัติงานรวมมีต้ังแตสี่นายข้ึนไป

 เม่ือจดัต้ังหรือเสริมกาํลังเปน RIT เต็ม
อัตรา (ข้ันตํ่า) ผูบัญชาการเหตุการณจะตอง

 เม่ือมีการตัดสินใจใชวิธี Two In/One
Out นักดับเพลิงท่ี เตรียมพรอมอยู ขางนอก
(Standby Firefighter) ตองเขาประจาํท่ีกอนนกั
ดับเพลิง 2 นาย จะเขาไปกูภัยขางในอาคารหรือ
พื้นท่ีอันตราย

 Standby Firefighter จะตองสวมชุด
ปองกนัเต็มอัตราพรอมเคร่ืองชวยหายใจ SCBA
และสามารถปฏิบัติงานไดทันทีเม่ือไดรับคําสั่ง

 เม่ือเร่ิมตนปฏิบัติงานดวยวิธ ีTwo In/
One Out ไปแลว หากมีกําลังเสริมเขามาให
เปล่ียนยทุธวิธเีปน Two In/Two Out และแจงให
ทุกฝายทราบทันที

 หากจาํเปน นกัดับเพลิงท่ีเตรียมพรอม
อยูขางนอกสามารถปฏิบัติงานอ่ืนได หากยงัคง
อยูในบริเวณติดกับพื้นท่ีรับผิดชอบ และงานท่ี
ทําไมเปนอุปสรรคขัดขวางการเขาไปปฏิบติังาน
กูภัยขางในอาคารโดยทันที
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ประกาศใหทุกฝายทราบทางวิทยสุือ่สาร จากนัน้
กาํหนดจดุปฏิบติังานและประชมุยอย (Briefing)
เพือ่มอบหมายภารกจิตางๆ โดยเนนให RIT หา
ขอมูลและประเมินอันตรายในจุดสําคัญ อาทิ

 บริเวณเกิดเพลิงไหมหรือลุกลาม
 จุดท่ีทีมจะเขาไปและพื้นท่ีปฏิบัติภาย

ในอาคาร
 สภาพการณ เงื่ อนไข และรูปแบบ

อันตรายภายในตัวอาคารซึง่มีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน

 ชนดิและรูปแบบของโครงสรางอาคาร
 การประเมินปริมาณอากาศในถังของ

นักดับเพลิง (คาดการณจากเวลาหมดไป)
 ความเม่ือยลาของนักดับเพลิง
 การติดตอสือ่สารทางวิทยุ
 แนวโนมการกูภัย/ชวยชวิีตนกัดับเพลิง
 ระหวางการประเมินอันตราย ใหสมาชกิ

ทีม RIT แตละนายรับผดิชอบเคร่ืองมือ/อุปกรณ
ท่ีนาํมาใชงาน ไดแก ถงับรรจอุากาศใหผูประสบ
ภัยใชหายใจ (Air) สายฉีดน้ําเพื่อคุมกันการ
ปฏิบัติงาน (Water) วิทยุสือ่สารใหผูประสบภัย

ใชงาน (Radio) และเคร่ืองมือท่ีทําใหผูประสบ
ภัยออกมาจากอาคารได (Extrication) ไมวาจะ
เปนเชือก รอก เปลสนาม เคร่ืองตัดถาง ฯลฯ

 หากไมมีหัวรับน้าํดับเพลิง (Hydrant)
ใหใชสายฉีดน้าํของรถดับเพลิงอีกคันหนึง่ (ถามี)

 เคร่ืองมือและอุปกรณสาํหรับใชในการ
กูภัย/ชวยชวิีตท่ีจาํเปน ตองนาํไปไวในบริเวณท่ี
RIT ปฏิบัติงาน

 สมาชิกทีม RIT จะตองอยูในสถานะ
เตรียมพรอมปฏิบัติงานไดทันที สวมอุปกรณ
ปองกนัเต็มอัตราพรอมเคร่ืองชวยหายใจ SCBA
มีวิทยุสื่อสารอยางนอย 1 เคร่ือง สําหรับ 1 ทีม
หากมีใชทุกคนจะเปนขอไดเปรียบ โดยหัวหนา
ทีม RIT ตองเปดชองสื่อสารระหวางระงับเหตุ

(Tactical Channel) ไวตลอดเวลาเพื่อติดตาม
ตรวจสอบสถานะและความคืบหนาในการทํางาน
ของทีมท่ีอยูขางใน

 การสือ่สารทางวทิยุ
 วิทยุท่ีใชปฏิบัติงานตองมีชองสื่อสาร

เฉพาะทีม RIT หากมีหลายทีม ใหแยกเปนชอง
สื่อสารของแตละทีม เชน A, B, C และอ่ืนๆ

 ใหทีม RIT สือ่สารทางวิทยโุดยตรงกบั
ผูบัญชาการเหตุการณ แมสังกัดกลุมหรือสาขา
ในสายการปฏิบัติงานอ่ืนก็ตาม

 จะตองเปดสัญญาณจราจรฉุกเฉิน
(หวอ) เม่ือใดก็ตามท่ี RIT เร่ิมปฏิบัติการกูภัย
แมจะมีสงสัญญาณ Mayday ไปแลว

 เม่ือทีม RIT (นกัดับเพลิงท่ีอยูดานนอก
หรือ Standby Firefighters 2 นาย หรือมากกวา)
เขาไปปฏิบัติกูภัยขางในอาคาร ตองแตงต้ังทีม
ใหมปฏิบติังานแทนทันที และใชชือ่เรียกในการ
สื่อสารทางวิทยุวา “RIT” สวนทีมเดิมท่ีเขาไป
กูภัยจะเรียกเปนชื่ออ่ืน เชน “Rescue” เปนตน

 การเลกิภารกิจ RIT
 หลังจากระงับเหตุสําเร็จ ผูบัญชาการ

เหตุการณและเจาหนาท่ีความปลอดภัยบริเวณ
จดุเกดิเหตุ (Incident Scene Safety Officer) จะ
ทําการประเมินสถานการณอยางถี่ถวนกอนท่ี
ผูบัญชาการเหตุการณจะตัดสินใจยกเลิก RIT
และแจงใหทุกฝายทราบทางวิทยุ

 ผูบัญชาการเหตุการณควรให RIT อยู
ตอไปแมงานดับเพลิงจะสิน้สุดลงแลว หากยงัมี
งานอ่ืน เชน การกูซากโครงสราง การเกบ็กวาด
หรือเคลียรพื้นท่ี ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองมีทีม RIT
คอยเฝาระวังความปลอดภัย

การฝก RIT
การฝก RIT ตองปฏิบติัตามขอกาํหนดใน

มาตรฐาน NFPA 1407 Standard for Training
Fire Service Rapid Intervention Crews ซึ่งมี
หลักการและแนวทางสําคัญดังตอไปนี้

 อบรมภาคทฤษฎี RIT Awareness
เพื่อใหนักดับเพลิงมีความรูความเขาใจใน RIT
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ท้ังรูปแบบการจัดต้ัง วัตถุประสงค มาตรฐาน
อางอิง สายงานบังคับบัญชา ผลประโยชนท่ีจะ
ไดรับ และอ่ืนๆ

 อบรมภาคทฤษฎี RIT Operations
เพื่อใหนักดับเพลิงเรียนรูแนวทางและข้ันตอน
การปฏิบัติงาน RIT วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ
ท่ีจําเปนตองใช รวมไปถึงวิธีการเคล่ือนยาย
ผูบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล ฯลฯ

 ฝกปฏิบัติทีม RIT เพื่อใหนกัดับเพลิง
มีทักษะทํางานเปนทีมในการเฝาระวังอันตราย
และเคล่ือนท่ีเร็วเขาไปกู ภัย/ชวยชีวิตนักดับ
เพลิงท่ีไดรับบาดเจ็บ หมดสติ หรือหลงทางใน
อาคารท่ีเกิดเพลิงไหม

 ฝกปฏิบัติทักษะดานตางๆ ที่ใชใน
งาน RIT เชน การผกูและใชงานเงือ่นเชอืกชนดิ
ตางๆ การเปล่ียนถงัอากาศ/ตอสายอากาศปอน
เขาเคร่ืองชวยหายใจ SCBA การใชวิทยุสื่อสาร
การเปดทางเขา (Forcible Entry) การคนหาผู
ติดกบัในอาคารแลวใหความชวยเหลือ (Search
and Rescue) การใชสัญญาณการนําตัวนักดับ
เพลิงท่ีประสบภัยออกมาจากตัวอาคารหรือพืน้ท่ี
อันตรายดวยวิธีปลอดภัย การปฐมพยาบาล
และการชวยฟนคืนชีพ (CPR) และอ่ืนๆ

 ฝกส่ังการระบบบัญชาการเหตุการณ
(Incident Command) ท้ังในฐานะผูรับคําสัง่ตาม
สายงานบงัคับบญัชาและผบูญัชาการเหตุการณ
ในสถานการณฉุกเฉินเฉพาะกิจตามกฎ Two-
In/Two-Out ของ OSHA

 ฝกปฏบัิตใินสถานการณจําลองรวม
กับหนวยอืน่ๆ เตม็รปูแบบ

บทสรปุ
RIT (Rapid Intervention Team) หรือ

RIC (Rapid Intervention Crew/Company) ตาม
ท่ีระบไุวในมาตรฐาน NFPA 1500, 1561 และ
1407 คือทีมรุกเคล่ือนท่ีเร็วเพือ่กูภัย/ชวยชีวิต
นกัดับเพลิงท่ีเขาไประงบัเหตุภายในอาคาร หาก
อางอิงมาตรฐานการปฏิบัติงาน Two In/Two
Out ของ OSHA ทีม RIT ไดแก Two Out นั่นคือ
เปนทีมนักดับเพลิงต้ังแต 2 คนข้ันไป เตรียม
พรอมในชุดปองกันเต็มอัตราและสวมอุปกรณ
SCBA ประจําการอยูดานนอกอาคารหรือพื้นท่ี
อันตรายในระยะท่ีไมหางจากจุดเกิดเหตุ เม่ือ
นักดับเพลิงปฏิบัติภายในอาคารประสบปญหา
ซึง่อาจเปนอันตรายรายแรงตอชีวิตและสุขภาพ

อาทิ เจ็บปวยกะทันหัน ไดรับบาดเจ็บ หมดสติ
ติดกับหรือหลงทาง ฯลฯ สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนอยาง
หลีกเล่ียงไมไดกคื็อ อากาศในถงับรรจขุองเคร่ือง
ชวยหายใจ SCBA ท่ีพวกเขาสวมใสจะเหลือนอย
ลงไปเร่ือยๆ ตามเวลาท่ีผานไป เนื่องจากถัง
บรรจอุากาศสามารถใชไดภายในเวลาท่ีจาํกดัไว
30 นาที หรือ 45 นาที (60 นาที มีใชไมมากนกั
เพราะถงัหนักเกินไป) เม่ือนกัดับเพลิงบาดเจ็บ
ปวย หรือหลงทาง เทากับวาเขาตองอยูในหอง
หรือตัวอาคารนานกวาปกติและอาจไมสามารถ
ออกมาขางนอกไดเม่ืออากาศในถงัใกลหมดเต็มที

การขาดอากาศหายใจเปนสาเหตุทําให
นักดับเพลิงในสหรัฐฯ เสยีชีวิตเปนอันดับ 3 ซึง่
สวนใหญเกดิจากการท่ีไมสามารถออกจากหอง
อาคารหรือพืน้ท่ีอันตรายอ่ืนๆ เม่ืออากาศในถงั
ของ SCBA หมดไป ภารกิจหลักของหนวย RIT
หรือ RIC จึงเปนการเติมอากาศหายใจใหกับ
นกัดับเพลิงท่ีประสบภัยเปนอันดับแรก จากนัน้
ชวยเหลือตามความเหมาะสมกับลักษณะการ
เกดิเหตุ อาทิ ปฐมพยาบาล ชวยฟนคืนชพี นาํตัว
ออกมาขางนอก ฯลฯ

ท้ังนี้ การเติมอากาศของหนวย RIT คือ
การนาํถงับรรจอุากาศเต็มท่ีใชงานไดไมตํ่ากวา
30 นาที ไปเปล่ียนถังเกาท่ีนกัดับเพลิงใชอยูซึง่
อากาศใกลหมดหรือหมดไปแลว หรือใชสาย
ปอนอากาศ (Air Line) ตอเขากบัวาลวรับอากาศ
ของ SCBA แตไมวาจะเปล่ียนถงัใหมหรือใชสาย
ปอนอากาศ ตองมีเงื่อนไข  เคร่ืองชวยหายใจ
SCBA ตองเปนชนิดมีขอตอรับอากาศจากภาย
นอกไดทุกถงัหรือทุกแหลงท่ีเรียกวา ระบบ UAC
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(Universal Air Connection) ตามขอกาํหนดของ
มาตรฐาน NFPA 1981 Standard on Open-
Circuit Self-Contained Breathing Apparatus
(SCBA) for Emergency Services (เคร่ืองชวย
หายใจ SCBA รุนใหมทุกเคร่ืองใชระบบนี)้ ทีม
RIT จะเอาถังบรรจุอากาศรุนไหนเขาไปหรือใช
สายปอนอากาศกส็ามารถตอเขากบั SCBA ของ
นักดับเพลิงท่ีมีปญหาไดท้ังหมด

การเติมอากาศหายใจใหกับนักดับเพลิง
ในอาคารคือหัวใจของ RIT เม่ือนักดับเพลิงมีถัง
อากาศใหมก็สามารถรับประกันไดวาจะไมขาด
อากาศหายใจ หากไมมีอาการบาดเจบ็หรือเจบ็
ปวย นักดับเพลิงสามารถปฏิบัติงานตอไปตาม
ระยะเวลาใชงานของถงัใหมซึง่ มาตรฐาน NFPA

ระงบัเหตุภายในอาคารหรือพืน้ท่ีเปนภัยตอชวิีต
และสุขภาพจะมีสูงมาก

เหตุการณเหนอืความคาดคิด เม่ือนกัดับ
เพลิงเขาไปดับไฟภายในอาคารเกดิเพลิงไหมซึง่
เต็มไปดวยควันทําใหมืดมิดไปทุกทิศทาง ยิ่ง
ขยบัเขาไปขางในกเ็หมือนเดินในถ้าํหาทางออก
ไปเจอ ในท่ีสดุ นกัดับเพลิงกห็ลงทางและติดกบั
อยูในสวนลึกท่ีสุดของตัวอาคารซึ่งทางออกอยู
ไกลออกไปและไมรูวามันท่ีไหนกันแน อากาศ

ในถังเร่ิมเหลือนอยลง ถาออกไปขางนอกไมได
กอนอากาศหมดถังก็เทากับวาชีวิตของเขาถูก
แขวนอยูบนเสนดาย ใครจะชวยเขาไดถาไมใช
RIT ซึง่เตรียมพรอมอยูดานนอกของพืน้ท่ีปฏิบติั
งานพรอมกบัติดตามความเคล่ือนไหวของเพือ่น
นักดับเพลิงในตัวอาคารอยูตลอดเวลา หากพบ
ความผิดปกติหรือไดรับสัญญาณขอความชวย
เหลือจากวิทยุสื่อสาร โทรศัพท หรืออุปกรณ
ประจาํตัวนกัดับเพลิง (PASS) พวกเขาจะเขาไป
ขางในทันทีโดยจะทําการคนหาเพือ่พบตัวจะรีบ
ชวยเหลือเหมาะสมตามลักษณะการเกิดเหตุ
แตสวนใหญจะเนนการเติมอากาศหายใจใหกบั
ผูประสบเหตุเปนอันดับแรก โดยการเปล่ียนถัง
อากาศหรือใชสายปอนอากาศ แลวแตกรณี
จากนั้นดําเนินการตามข้ันตอนท่ีวางไว (SOP)
ซึ่งบรรจุไวในแผนตอบโตเหตุฉุกเฉินของหนวย
ดับเพลิงท่ีเขาระงับเหตุ

1500 กาํหนดไว ตองไมตํ่ากวา 30 นาที แตหาก
เคล่ือนไหวไมไดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทีม RIT
จะมีเวลาในการกูภัยและชวยชวิีตอยางเพยีงพอ
เพราะไมตองกงัวลเร่ืองอากาศสาํหรับใหนกัดับ
เพลิงหายใจ พวกเขาสามารถปฏิบติัการไดอยาง
รอบคอบและรัดกมุโดยไมตองเรงรีบจนอาจเกดิ
อุบัติเหตุซ้ําซอน สงผลใหการปฏิบัติภารกิจมี
ประสทิธภิาพ และแนวโนมการรอดชวิีตของนกั
ดับเพลิงท่ีประสบอันตรายรายแรงระหวางการ
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