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การเขาไปดับไฟภายในหองหรือตัวอาคาร
เปนยุทธศาสตรหนึ่งของงานระงับเหตุอัคคีภัย
ของหนวยดับเพลิงในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงมี
ยุทธวิธีการปฏิบัติงานในสถานการณดังกลาว
เปนการเฉพาะเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของนักดับเพลิง หนึ่งในนั้นก็คือ การ
จัดทีมรุกกูภัยเคลื่อนที่เร็วมีชื่อเรียกวา “RIT”
(Rapid Intervention Team) เพื่อชวยเหลือหรือ
ชวยชีวติ นักดับเพลิงผูไ ดรบั บาดเจ็บหรือหมดสติ
กอนจะเปนอันตรายรายแรงถึงขัน้ เสียชีวิต โดย
ผูบ ญ
ั ชาการเหตุการณ (Incident Commander)
อาจพิจารณาไมออกคําสั่งใหนักดับเพลิงเขาไป
ในตัวอาคารซึง่ กําลังเกิดเพลิงไหม หากในทีเ่ กิด
เหตุยังไมมีทีม RIT เขามาประจําการ
ทีม RIT มีความสําคัญและจําเปนในงาน
ดับเพลิงภายในตัวอาคาร เปนมาตรการเชิงรุก
(Proactive) และมีการเตรียมพรอมตลอดเวลา
เพื่อปองกันความสูญเสียกําลังขณะปฏิบัติงาน
ระงับเหตุภายในตัวอาคารเกิดเพลิงไหมที่เต็ม
ไปดวยปจจัยเสี่ยงมากมาย ทั้งควันไฟ แกสพิษ
ขาดอากาศหายใจ ความมืด โครงสรางยุบตัว

หรือถลมลงมา ฯลฯ ซึง่ ในอดีตไมคอ ยมีใครหรือ
หนวยงานใดใหความสําคัญ คิดวาเปนสวนเกิน
ของงานระงับเหตุ สูท มุ กําลังทัง้ หมดเขาไปดับไฟ
ในตัวอาคารดีกวา หากเกิดปญหาอะไรขึ้นมา
ก็ใชวธิ แี กปญ
 หาเฉพาะหนา (Reactive) เอาเอง
ผลลัพธเปนอยางไรทุกฝายรับทราบกันดีอยูแ ลว
นั่นคือแทบเรียกไดวา “ไมมีหลักประกันการ
รอดชีวิตออกมา” อัตราตายของนักดับเพลิงที่
เขาไปดับไฟในตัวอาคารสูงมากกอนมีการบังคับ
ใหหนวยดับเพลิงทัว่ สหรัฐฯ ใชยทุ ธวิธี RIT ตาม
ที่ กําหนดไวในกฎหมายและมาตรฐาน 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 และอื่นๆ

ฉีดน้ําบริเวณภายนอกอาคารเปนการหลอเย็น
(Cooling) เพือ่ สกัดการลุกลามไปยังอาคารทีอ่ ยู
ติดกันหรือขางเคียง ดวยเหตุนกี้ ารเสียชีวิตของ
นักดับเพลิง สวนใหญเกิดขึน้ ขณะปฏิบตั ภิ ายใน
หองตนเพลิงหรือสวนอืน่ ๆ ของตัวอาคาร โดยมี
ปจจัยเสีย่ ง ไดแก ความรอนสูง ควันหนาทึบและ
เปนพิษรวมไปถึงแกสตางๆ การแตกหักหรือ
พังทลายของโครงสราง ทัศนวิสยั เปนศูนยทาํ ให
หลงทิศหรือติดกับ ฯลฯ ซึง่ สงผลใหนักดับเพลิง
ไดรับผลกระทบทั้งทางรางกายและจิตใจ อาทิ
ปจจัยเสีย่ งตอการเสียชีวติ ขณะระงับ เกิดความเครียด เกิดบาดแผลหรือฟกช้ํา ขาด
เหตุเพลิงไหมและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
อากาศหายใจ สําลักควัน และอื่นๆ สิง่ ที่เกิดขึ้น
นักดับเพลิงอเมริกันใชยุทธวิธีเขาดับไฟ ตามมาพวกเขาอาจจะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
ทีต่ น เพลิงภายในตัวอาคารเปนหลัก ขณะทีก่ าร ถึงขัน้ เสียชีวิต
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โดยการตรวจสุขภาพ หากพบวาใครมีอาการผิด
ปกติทางหัวใจตองไมอนุญาตใหเขาไปดับไฟภาย
ในอาคารแตใหทําหนาที่อื่นที่เสี่ยงนอยกวา
อันดับ 2 เกิดจากอุบัติเหตุตางๆ เชน
โครงสรางอาคารถลมหรือพังทลายลงมา ชน
หรื อปะทะกั บส วนของโครงสร างอาคารหรื อ
เครื่องจักรขนาดใหญ ถูกเครือ่ งมือหรืออุปกรณ
ทําใหเกิดบาดแผลฉกรรจหรือฟกช้าํ อยางรุนแรง
เปนตน ประเด็นนี้ปองกันดวยการฝกใหนักดับ
เพลิงสังเกตความผิดปกติตางๆ รอบตัวเอง ทั้ง
โครงสรางตัวอาคาร เครือ่ งจักร วัสดุอปุ กรณตา งๆ
หากมีแนวโนมจะเปนอันตราย ตองรีบหนีออก
มา หากหนีไมทันตองหาวิธีหลบหลีกใหไดรับ
บาดเจ็บนอยทีส่ ดุ จากนัน้ วิทยุขอความชวยเหลือ
จากทีม RIT ที่เตรียมพรอมอยูขางนอก ซึ่งหาก
บาดเจ็บไมสาหัสและทีม RIT เขาไปชวยเหลือ
ไดอยางรวดเร็ว โอกาสรอดชีวิตจะมีสูง

จากรายงานการเสียชีวติ ของนักดับเพลิง
ของสํานักบริหารงานดับเพลิงแหงสหรัฐอเมริกา
(U.S. Fire Administration) กระทรวงความมัน่ คง
ภายใน (Homeland Security) เมื่อไมนานมานี้
ระบุสาเหตุทาํ ใหนกั ดับเพลิงเสียชีวติ ขณะปฏิบตั ิ
งานระงับเหตุภายใน (Inside) หรือบน (On) ตัว
อาคาร สูงสุด 10 อันดับ ดังตอไปนี้



อันดับ 1 หัวใจวาย (Heart Attack)

43.9%
อันดับ 2 เกิดรับบาดแผลหรือฟกช้ํา
รุนแรง (Trauma) 27%
 อันดับ 3 ขาดอากาศหายใจ (Asphyxiation) 11.3%
 อันดับ 4 ขาดอากาศหายใจรวมกับ
ถูกไหม (Asphyxiation/Burns) 4.5%
 อันดับ 5 ถูกไหม (Burns) 3.9%
 อันดับ 6 ไฟฟาช็อต (Electric Shock)
1.8%
 อันดับ 7 จมน้ํา (Drowning) 1.8%
 อันดับ 8 โรคลมชัก/เสนเลือดในสมอง
(Stroke/CVA) 1.3%


ขาดอากาศหายใจ อันตรายสุดขีด

อั น ดั บ 9 โรคทางการแพทย อื่ น ๆ
(Other Medical) 1.3%
 อั น ดั บ 10 โรคเกี่ ย วกั บ หั วใจอื่ น ๆ
(Other Cardiac) 0.8%
อันดับ 1 มักเกิดกับนักดับเพลิงอาวุโส
หรือผูม โี รคประจําตัว เมือ่ เขาไปดับไฟขางในตัว
อาคารซึ่งมีทั้งความรอนและสภาพแวดลอมที่
เลวรายจะทําใหเกิดความผิดปกติทางรางกาย
รวมกับความเครียดหรือความดันสูง ผูม ีประวัติ
เปนโรคหัวใจแตไมแสดงออกมีความเสีย่ งสูงกวา
คนปกติทั่วไป ที่สําคัญ เมื่อเกิดขึ้นแลวมีความ
เปนไปไดนอ ยมากทีจ่ ะชวยชีวติ ได ยกเวนเขาถึง
ไดเร็วและผูปวยมีอาการไมหนักมาก วิธีแกไข
ใหไดผลตองแกที่ตนเหตุดวยการสืบคนผูปวย


สําหรับสาเหตุทําใหนักดับเพลิงเสียชีวิต
ขณะปฏิบัติงานสูงสุดอันดับ 3 การขาดอากาศ
หายใจ เปนเรื่องผิดพลาดทางเทคนิคโดยตรง
ไมใชเรื่องสุขภาพหรือการเกิดอุบัติเหตุ ในการ
เขาไปปฏิ บัติภายในหองหรือตัวอาคารที่ เกิด
เพลิงไหม เปนกฎบังคับทีจ่ ะตองสวมเครือ่ งชวย
หายใจโดยเฉพาะแบบมีถังอากาศในตัวหรือที่
เรียกกันวา SCBA ถาไมสวม จะไมไดรบั อนุญาต
จากหัวหนาหนวยหรือ IC ใหเขาไปอยางเด็ดขาด
แตอากาศในถังบรรจุอากาศมีปริมาณจํากัดและ
ใชหายใจไดในเวลาทีก่ ําหนด เชน 30 นาที 45
นาที หรือ 60 นาที หมดแลวก็หมดเลย หากนัก
ดับเพลิงออกมาขางนอกไมทันก็จะไมมีอากาศ
หายใจหรือขาดอากาศหายใจทําใหเสียชีวิตใน
อีกไมกวี่ นิ าทีตอ มา แตหากไมมปี ญ
 หาใดๆ เมือ่
อากาศใกลหมดถังจะมีสัญญาณเตือนทั้งเสียง
และแสงไฟใหนกั ดับเพลิงทีส่ วมใสอยูร ตู วั แลวรีบ
ออกมาจากตัวอาคารกอนอากาศจะหมดถัง สวน
จะเปลีย่ นถังแลวเขาไปใหมหรือหยุดพักชัว่ ขณะ
หรือไมเขาไปอีก ขึ้นอยูก ับหัวหนาทีมจะสั่งการ
กรณีเกิดความผิดปกติ นักดับเพลิงทีเ่ ขา
ไปปฏิบตั งิ านในตัวอาคารไมออกมาขางนอกเมือ่
อากาศใกลหมดถัง ไมวา จะดวยเหตุผลใด ถือวา
เขาอยูใ นอันตรายและมีความเสีย่ งสูงจะเสียชีวติ
จากการขาดอากาศหายใจ ขอมูลของสถาบัน
ความปลอดภั ยและสุ ขภาพแห ง ชาติ สหรั ฐฯ
(NIOSH) ระบุสาเหตุนกั ดับเพลิงไมออกมาจาก
ตัวอาคารเมื่ออากาศใกลหมดถัง อาทิ
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หลงทิศหรือติดกั บ (Entrapment)
ไมรูวาตัวเองอยูตรงไหนหรือตําแหนงใดในตัว
อาคาร และหาทางออกไมพบ
 ถู กป ดล อมในตั วอาคาร (Engulfment)
เขาไปอยูใ นจุดเสนทางออกมีสงิ่ กีดขวาง สวนลึก
ที่สุดของอาคาร ทางตัน ฯลฯ
 ไดรบ
ั บาดเจ็บ (Impairment) เคลือ่ น
ไหวไมไดหรือไมสะดวก
 หมดสติชั่วขณะ (Fainting) ชวงอากาศ
ใกลหมดถัง (รวมถึงกรณีหมดสติขณะทีอ่ ากาศ
ในถังยังเหลืออยูในปริมาณมากดวย)
 สั ญญาณเตื อ นอากาศใกล หมดถั ง
เกิดความบกพรอง ทําใหไมสามารถรับรูได
 สาเหตุอน
ื่ ๆ
ถายังมีสติอยู เมือ่ อากาศหายใจใกลหมด
ถังนักดับเพลิงผูไ ดรบั การฝกอบรมมาจะขอความ
ชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานโดยใชวิทยุสื่อสาร
หรือสงสัญญาณทีค่ ดิ วาเพือ่ นรวมงานจะรับรูไ ด
แตหากหมดสติ นักดับเพลิงอเมริกันมีอุปกรณ
เตือนภัยสวนบุคคลหรือ PASS ติดตัว ทัง้ สงเสียง
และมีแสงไฟกระพริบบอกตําแหนงของผูต อ งการ
ความชวยเหลือ
เนื่องจากเปนปญหาดานเทคนิคปฏิบัติ
งานซึง่ ไมเกีย่ วกับสุขภาพสวนตัวของนักดับเพลิง
หรื อการเกิ ดอุ บั ติ ร ายแรงจนยากจะเยี ยวยา
ความเสี่ยงเรื่องขาดอากาศหายใจจึงอยูในวิสัย
สามารถจะเขาไปชวยใหรอดชีวิตไดโดยใชทีม
จัดตัง้ ขึน้ มาทําหนาทีน่ โี้ ดยตรง มีอปุ กรณครบ มี
ผูปฏิบัติงานผานการฝกอบรมดานยุทธวิธีมา
เปนอยางดี และมีแผนงานทางยุทธวิธสี ามารถ
ปรับใชไดทกุ สถานการณ ซึง่ ก็คอื ทีมรุกชวยชีวติ
เคลื่อนที่เร็ว หรือ “RIT” (Rapid Intervention
Team) ที่เรากําลังพูดถึงอยูนี่เอง


หากจะพูดวา RIT ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ชวยเหลือ
นักดับเพลิงที่ไมสามารถออกมายังที่ปลอดภัย
เมือ่ อากาศในถังของเครือ่ งชวยหายใจ SCBA ใกล
หมดก็ไมผดิ ไปจากความจริง เนือ่ งดวยการขาด
อากาศหายใจเปนสาเหตุการตายของนักดับเพลิง
ทีเ่ ขาไปในตัวอาคารในอันดับตนๆ ประกอบกับ
เปนปญหาทางเทคนิคทีส่ ามารถแกไขได โดยมี
บุคลากร อุปกรณ แผนงาน รวมไปถึงยุทธวิธีที่
คอนขางสมบูรณสามารถเอือ้ อํานวยใหการปฏิบตั ิ

งานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ หนวยดับเพลิง
สวนใหญในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทีอ่ ยูใ นเขต
มีอาคารสูงจํานวนมากจึงจัดตัง้ ทีม RIT ขึน้ มาทํา
หนาทีด่ งั กลาวนีโ้ ดยตรง
นิยาม RIT
คู มื อปฏิ บั ติ ง านทางยุ ทธวิ ธี ระบบการ
จัดการสถานการณ (Incident Management
System and Tactical Operations Manual) จัดทํา
โดยสมาคมผูบัญชาการดับเพลิงสากล (IAFC;
International Association of Fire Chiefs) ให
นิยาม RIT (Rapid Intervention Team) ไวดังนี้
“ทีมนักดับเพลิงจัดตั้งขึน้ เปนทีมกูภยั ซึง่ ปฏิบตั ิ
งานไดทนั ทีเพือ่ คนหาและชวยชีวติ นักดับเพลิงที่
สูญหาย ติดอยูใ นตัวอาคาร ไดรบั บาดเจ็บ หรือ
ไมอยูในบัญชีรายชื่อของหนวยที่เขาระงับเหตุ
โดยสมาชิกของทีมปฏิบัติงานนี้ (RIT) สวมชุด
ปองกันทีเ่ หมาะสมและมีอปุ กรณความปลอดภัย
สวนบุคคล เครื่องชวยหายใจมีถังบรรจุอากาศ
ในตัว (SCBA) เครื่องมือที่จําเปนสําหรับใชใน
งานกูภ ยั ตามลักษณะหรือรูปแบบการปฏิบตั งิ าน
รวมถึงระบบเติมอากาศฉุกเฉิน” [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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ขณะทีม่ าตรฐาน NFPA 1561 Standard
on Emergency Services Incident Management
System (2014 Edition) ไมใชคาํ วา RIT แตเปน
“RIC” (Rapid Intervention Crew/Company)
หมายถึง “ทีมที่มีผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุอยาง
นอย 2 นาย สวมอุปกรณปองกันเต็มอัตราซึ่ง
อยูในที่เกิดเหตุและไดรับมอบหมายเปนกรณี
พิเศษใหชว ยเหลือโดยทันทีแกผปู ฏิบตั งิ านตอบ
โตเหตุที่ไดรับบาดเจ็บ 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)
สําหรับขอบังคับของสํานักบริหารสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทํางานแหงสหรัฐฯ
OSHA 29 CFR 1910.134 ไมไดระบุถึง RIT
โดยตรง แตใน Section (g) ไดออกขอกําหนดใน
เขาระงับเหตุเพลิงไหมภายในตัวอาคารโดยใช
วิธี “Two-In/Two-Out” ซึง่ มีลกั ษณะสอดคลอง
กับยุทธวิธี RIT กลาวคือ เมือ่ เขาไปปฏิบตั งิ านใน
สถานที่ซึ่งบรรยากาศเปนอันตรายตอสุขภาพ
และชีวติ อยางทันทีทนั ใด (IDLH) รวมถึงการเขา
ไประงับเหตุอคั คีภยั ภายในตัวอาคาร อยางนอย
ทีส่ ดุ จะตองมี
 ผูป
 ฏิบตั งิ าน 2 นายเขาไปในตัวอาคาร
หรือบริเวณที่เปน IDLH โดยตองมีการติดตอ
ระหวางกันตลอดเวลาโดยการมองเห็นหรือการ
ใชเสียงหรือทั้งสองอยาง
 ผู ปฏิบัติงาน 2 นาย ประจําการอยู
ดานนอกตัวอาคารหรือบริเวณทีเ่ ปน IDLH และ
 ผูท
 มี่ ีสว นรวมหรือเกีย่ วของกับงานดับ
เพลิงภายในตัวอาคารทุกนายตองสวมเครื่ อง
ชวยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัว (SCBA)

ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 นายที่
ประจําการอยูด า นนอก หนึ่งในนัน้ อาจจะไดรบั
มอบหมายหรือแตงตั้งใหทําหนาที่เสริม เชน ผู
บัญชาการเหตุการณ (Incident Commander)
ในสถานการณฉุกเฉินเฉพาะกิจ หรือเจาหนาที่
ความปลอดภัย (Safety Officer) โดยตองไมมี
ผลกระทบทางลบตอการทําภารกิจหลักในการ
สนับสนุนและกูภ ยั ผูป ฏิบตั ภิ ายในตัวอาคารหรือ
พื้นที่มีบรรยากาศอันตราย
กลาวโดยสรุป ผูป ฏิบตั งิ านอยางนอย 2
นายที่ประจําการอยูนอกตัวอาคารหรือบริเวณ
ที่เปน IDLH ตามกฎ “Two-In/Two-Out” ของ
OSHA ก็คือ RIT ตามที่หนวยดับเพลิงสวนใหญ
ในสหรัฐฯ ใชเรียกขานทีมกูภัยนักดับเพลิงของ
ตัวเองซึง่ ตัง้ ขึน้ มาเปนสวนหนึง่ ในงานระงับเหตุ
อัคคีภัยอาคาร (Structural Firefighting)

จุดประสงคของการจัดตั้ง RIT
รายงานพิเศษทางเทคนิคจัดทําโดย U.S.
Fire Administration ระบุถงึ วัตถุประสงคของการ
จัดตั้ง RIT ของหนวยดับเพลิงในสหรัฐอเมริกา
“เพื่ อระบุตําแหนงและชวยชีวิตนักดับเพลิงที่
หลงทาง ติดอยูภายในอาคาร และ/หรือ ไดรับ
บาดเจ็บระหวางปฏิบัติงานระงับเหตุอัคคีภัย
โดยถือวาเปนสภาวการณวิกฤตที่ตองขอความ

ชวยเหลือ (Mayday Condition) ซึ่งจะตองไดรบั
การชวยชีวติ ดวยวิธพี เิ ศษนอกเหนือจากการกูภ ยั
พื้นฐานทั่วไป และผูจะมาทําหนาที่ดังกลาวนี้
ตองไดรบั การฝกอบรมอยางเขมขนดานเทคนิค
ชั้นสูง การเอาตัวรอดดวยตัวเอง รวมไปถึงการ
ทํางานเปนทีม และ RIT จะไมมคี วามหมายใดๆ
หากสมาชิกในทีมเปนนักดับเพลิงทีไ่ มมปี ระสบ
การณ ทั้งนี้ ตองมีการแบงแยกชัดเจนออกมา
จากทีมกูภ ยั ทัว่ ไปหรือในลักษณะอืน่ ๆ เนือ่ งจาก
RIT จะทําหนาที่ชวยเหลือนักดับเพลิงที่ประสบ
เหตุใดๆ ก็ตามจนไมสามารถชวยเหลือตัวเอง
ไดเทานั้น”
คูม อื Incident Management System and
Tactical Operations Manual พิมพโดยสมาคม
ผูบัญชาการดับเพลิงสากล (IAFC) อธิบายวัตถุ
ประสงคของการจัดตัง้ RIT “เพือ่ ใหมที มี ผูป ฏิบตั ิ
งานกูภ ยั ทีม่ อี ปุ กรณปอ งกันและอุปกรณชว ยชีวติ
สํารองไวเพือ่ ชวยเหลือนักดับเพลิงทีบ่ าดเจ็บหรือ
ติดอยูในตัวอาคารที่เกิดไฟไหม โดยเฉพาะเมื่อ
เหตุเพลิงไหมผานขัน้ เริม่ ตน (Incipient Stage)
ไปแลวซึง่ นักดับเพลิงมีแนวโนมจะไดรบั อันตราย
จากสถานการณทรี่ นุ แรงขึน้ ทัง้ บรรยากาศ IDLH
และการขาดอากาศหายใจ โดยควรจัดตัง้ RIT ใน
ทุกกรณีของการเกิดเพลิงไหมอาคาร (Structural
Fire) และตองอยูใ นสถานะพรอมปฏิบัตงิ านอยู
ตลอดเวลาจนกวาจะเขาทําการกูภัยจริง หรือผู
บัญชาการเหตุการณ (IC) สัง่ ใหยกเลิกภารกิจ”

องคประกอบและรูปแบบภารกิจ RIT
อางอิงจากมาตรฐาน NFPA 1500 Standard
on Fire Department Occupational Safety and
Health Program องคประกอบและรูปแบบภารกิจ
ของที มรุ กชวยชีวติ เคลื่ อนที่ เร็ ว (RIT หรือ RIC)
แตละทีมมีดังตอไปนี้
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มีสมาชิกอยางนอย 2 นาย เพือ่ ทําการ
กูภัย (ชวยชีวิต) นักดับเพลิงคนอื่นหรือทีมอื่น
 สมาชิกแตละนายตองสวมชุดปองกัน
อุปกรณ ปองกันและเครื่ องชวยหายใจ SCBA
อยางเต็มอัตรา และมีอุปกรณสําหรับใชกู ภัย
ที่ออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อใชงานตามความ
จําเปนหรือตามรูปแบบของการปฏิบัติภารกิจ
 สมาชิกทีม RIT/RIC ผูปฏิบัติงานอยู
ในทีเ่ กิดเหตุซงึ่ นักดับเพลิงใชเครื่องชวยหายใจ
SCBA ชนิดมีขอตออากาศที่สามารถเขาไดกับ
ทุกถัง (UAC; Universal Air Connection) ตองมี
อุปกรณกภู ยั ทีอ่ อกแบบมาเปนพิเศษ รวมถึงถัง
อากาศมาตรฐาน NIOSH (สถาบันสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ)
บรรจุเต็ม ใชงานไดอยางนอย 30 นาที มีแรงดัน
และคุณภาพอากาศที่สามารถใชกับเครื่องชวย
หายใจ SCBA ของนักดับเพลิงทีต่ ดิ กับหรือหมด
สติได หรือสายปอนอากาศแรงดันสูง (Highpressured Air Line) ยาวพอจะเขาไปถึงตําแหนง
นักดับเพลิงทีป่ ระสบปญหา ซึง่ ตอตรงจากแหลง
จายและสามารถป อนอากาศหายใจเขาไปใน
ขอตออากาศ UAC ทีอ่ ตั ราขัน้ ต่าํ 100 ลิตร (3.5
ลูกบาศกฟุต) ตอนาที ภายใตแรงดันที่ใชไดกับ
SCBA ของนักดับเพลิง
อธิบายเพิ่มเติม ในสหรัฐอเมริกา นัก
ดับเพลิงที่เขาไปดับไฟในอาคาร สวนใหญใช
เครือ่ งชวยหายใจ SCBA ชนิดติดตัง้ อุปกรณ UAC
ซึง่ สามารถรับอากาศหายใจไดจากทุกแหลง ทัง้
ถังบรรจุและสายอากาศทีท่ มี กูภ ยั นําเขาไป เมือ่
อากาศในถังใกลหมดแตนกั ดับเพลิงออกมาขาง
นอกไมไดเนือ่ งจากหลงทาง ติดกับ หรือบาดเจ็บ
จะมีการสงสัญญาณขอความชวยเหลือทางวิทยุ
หรือทางอื่น ถาหมดสติ อุปกรณ PASS ทีต่ ิดตัว
นักดับเพลิงจะสงทัง้ เสียงและแสงบอกใหคนขาง


นอกรู ถึงตอนนี้ ทีม RIT หรือ RIC จะเขาไปชวย
เหลือ นอกจากวัสดุอุปกรณกูภัยที่จําเปนตาม
สถานการณแลว สิ่งสําคัญซึ่งเปนหัวใจของงาน
ตองนําถังบรรจุอากาศเต็มที่ซึ่งใชไดอยางนอย
30 นาที เขาไปในที่เกิดเหตุ เมื่อถึงตัวนักดับ
เพลิงทีร่ อความชวยเหลือจะตอ UAC ของเครือ่ ง
ชวยหายใจ SCBA ซึง่ นักดับเพลิงสวมอยูเขากับ
ถังที่นําเขาไป (ถอดจากถังเกาอากาศใกลหมด
มาตอเขากับถังใหม) หากไมใชวธิ นี ี้ สามารถใช
สายปอนอากาศตอจากแหลงผลิตอากาศหายใจ
ที่มีแรงดัน ลากเขาไปจนถึงตัวนักดับเพลิงที่มี
ปญหาอากาศในถังใกลหมด จากนั้นตอหัวจาย
ของสายปอนอากาศเขากับขอตอตัวเมียของ UAC
ทีต่ ดิ ตัง้ กับอุปกรณ SCBA เพือ่ ใหนกั ดับเพลิงใช
หายใจโดยตรง หรือตอสายปอนอากาศเขากับ
ชุดรับ UAC ของถังบรรจุแลวเติมอากาศเขาไปให
เต็มเพือ่ ใหนกั ดับเพลิงทีป่ ระสบปญหาใชหายใจ
ทัง้ นี้ ขึน้ อยูก บั รุน หรือยีห่ อ SCBA ทีน่ าํ มาใชงาน
ทัง้ นี้ การชวยใหนกั ดับเพลิงทีไ่ มสามารถ
ออกมาขางนอกอาคารไดไมวาจะเนื่องมาจาก
สาเหตุใดรอดพนจากสภาวะขาดอากาศหายใจ
แทบจะเรียกไดวาเปนวัตถุประสงคหลักในการ
จัดตัง้ RIT/RIC โดยมีระบบขอตอรับอากาศ UAC
ของอุปกรณ SCBA เปนเครือ่ งมือสนับสนุนทําให
สมบูรณแบบและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

โครงสร างและองค ป ระกอบของที ม
RIT/RIC ยืดหยุนไดตามประเภท ขนาด และ
ความซับซอนของสถานการณ
 ผู บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ (Incident
Commander) จะประเมินสถานการณและความ
เสีย่ งเพื่อสัง่ การใหทีม RIT/RIC ปฏิบัตงิ าน โดย
อาจสงสมาชิกของทีม 1 รายหรือมากกวา เขาไป
ในอาคารตามความเหมาะสมกับสถานการณ
ทีก่ าํ ลังเกิดขึน้
 ในช วงเริ่ มต นสถานการณ เพลิ งไหม
หรือระหวางการปฏิบัติงานระงับเหตุเริ่ มแรก
(Initial Attack) ผูบ ัญชาการเหตุการณสามารถ
สั่ งการใหสมาชิกทีม RIT/RIC ที่ ตั้ งขึ้ นมาทํา
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
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กําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(นักดับเพลิงสามารถเสี่ยงได) โดยใหขนึ้ อยูก ับ
ระดับความเปนไปไดทจี่ ะรักษาชีวติ และทรัพยสนิ
ไวได หากพิจารณาแลวเห็นวาเปนไปไมไดที่จะ
รักษาชีวติ หรือทรัพยสนิ ไวได เชน ถูกทําลายไป
แลว ถือเปนความเสี่ยงที่ยอมรับไมได (นักดับ
เพลิงตองไมเสีย่ งบุกไปขางหนา แตใหใชยทุ ธวิธี
เชิงรับมากกวาเชิงรุก)
 ขัน
้ ตอนปฏิบตั กิ ารเริม่ แรก
 ใชยท
ุ ธวิธี 2 ใน/2 นอก (Two In/Two
Out) โดยจัดนักดับเพลิงเขาไปทํางานดานใน
อาคาร 2 นาย หรือมากกวา และเตรียมพรอม
อยูขางนอก 2 นาย หรือมากกวา (นักดับเพลิง
เตรียมพรอมอยูดานนอกคือ RIT หรือ RIC)
 กอนจะเริ่มปฏิบัติการระงับเหตุเพลิง
ไหมภายในตัวอาคารหรือในพืน้ ทีซ่ งึ่ บรรยากาศ
เปนอันตรายตอสุขภาพและชีวติ อยางทันทีทนั ใด
(IDLH) บัญชาการเหตุการณ (IC) ตองประเมิน
สถานการณ และวั ดความเสี่ ยงในการปฏิ บั ติ
ภารกิจ เพื่อใหมั่นใจวามีบุคลากรจํานวนเพียง
พอที่จะตอบโตเหตุฉกุ เฉินไดอยางปลอดภัย
 ผู ปฏิ บั ติงานภายในอาคารหรื อพื้ นที่
อันตรายตองตัง้ เปนทีมทีม่ สี มาชิกตัง้ แต 2 นาย
ขึน้ ไป โดยตองมีการสือ่ สารกันอยูต ลอดเวลา ทัง้
การมอง พูดตอบโต หรือวิธีติดตอโดยตรงอื่นๆ
 นักดับเพลิงตองไมเขาไประงับเหตุใน
ตัวอาคารหากไมมผี ปู ฏิบตั งิ านกูภ ยั อยางนอย 2
นาย สํารองกําลังไวดานนอก (RIT) ยกเวนมี
เงือ่ นไขทีผ่ บู ญ
ั ชาการเหตุการณอนุญาตใหทาํ ได
 หากไม ใช ส ถานการณ ที่ อ นุ ญ าตให
ยกเวนการใชยุทธวิธี 2 ใน/2 นอก หามละเวน
หรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอยางเด็ดขาด ความ
พยายามใดๆ ทีจ่ ะละเมิดกฎโดยอางวาการกูภ ยั
เปนหนาทีข่ องทุกคนทีเ่ ขาระงับเหตุและไมจาํ เปน
ตองทีมขึ้นมาเฉพาะ เปนเรื่องที่ยอมรับไมได


ปฏิบัติงาน RIT/RIC เต็มตัว หรือ
 ปฏิ บั ติ งานอื่ นแต พ ร อมจะทําหน าที่
RIT/RIC ไดทันที
 หามสัง่ การใหสมาชิก RIT/RIC ทํางาน
อื่ นใด เมื่ อพิ จารณาแล วเห็ นว าหากพวกเขา
ละทิง้ งานกูภ ยั ไปกลางคันจะกอใหเกิดอันตราย
รายแรงแกนกั ดับเพลิงทีป่ ฏิบตั หิ นาทีภ่ ายในตัว
อาคารได
 เมื่ อเพลิ ง ไหม เ กิ ด การลุ ก ลามหรื อ
สถานการณมคี วามรายแรงเพิม่ ขึน้ ซึง่ บุคลากร
ทั้งหมดในที่เกิดเหตุไดรับคําสั่งใหเขาไปมีสวน
ในการดับไฟ ทันทีทไี่ ดกาํ ลังเสริมจากภายนอก
ผูบญ
ั ชาการเหตุการณตองแตงตั้งบุคลากรเปน
สมาชิกทีม RIT/RIC หรือแตงตั้งทีม RIT/RIC
เพือ่ ปฏิบตั ิงานกูภ ัยนักดับเพลิงอยางเต็มตัว
 ระหวางการปฏิบต
ั งิ านกูภ ยั ตองมีการ
ติดตอสือ่ สารกันตลอดเวลาระหวางสมาชิกในทีม
หรือระหวางทีม
 ระหว างการปฏิ บั ติ ง านกู ภั ย ของที ม
RIT/RIC อยางนอยที่สุดตองสํารองสมาชิก 1
นายพรอมอุปกรณจาํ เปนซึง่ พรอมจะปฏิบตั งิ าน
ไดทั นที หากสมาชิ กรายอื่ นทําการกู ภัยดวย
เครื่องมือพิเศษที่ อาจทําใหไดรับการบาดเจ็บ
หรือเปนอันตรายในลักษณะอื่น


ขั้นตอนปฏิบัติงาน RIT
คูม อื Incident Management System and
Tactical Operations Manual ของสมาคมผู
บัญชาการดับเพลิงสากล (IAFC) กําหนดขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานของทีมรุกชวยชีวิตเคลื่อนที่เร็ว
(Rapid Intervention Team) ไวดังนี้

ขัน้ ตอนการจัดการความเสีย่ ง (Risk
Management)
 กําหนดนโยบายในการทํางานบรรจุไว
ในแผนตอบโตเหตุฉกุ เฉินสัง่ การโดยผูบ ญ
ั ชาการ
เหตุการณ (Incident Commander) ซึง่ ระบุทาง
เลือกในการจัดการความเสี่ยงที่พิจารณาจาก
ความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
 นั กดั บ เพลิ งอาจเสี่ ย งชี วิ ตของตั วเอง
เพื่อชวยเหลือผูมีแนวโนมจะรอดชีวิตได
 นักดับเพลิงอาจเสีย
่ งชีวติ บางเล็กนอย
(Little) เพื่ อรั ก ษาทรั พย สิ นที่ มี แนวโน มจะ
รักษาไวได
 นักดับเพลิงจะไมเสีย
่ งชีวติ (Not Risk)
เพื่ อรักษาชี วิตหรือทรัพย สินที่ สู ญเสียไปแลว
(Already Lost)


SAFET Y LIFE 6

นักดับเพลิงทีเ่ ตรียมพรอมอยูข า งนอก
ตองสวมชุดดับเพลิงและอุปกรณปอ งกันเต็มอัตรา
 อย างน อยที่ สุ ดต องมี ผู ปฏิบั ติงาน 1
นาย เขาไปตรวจสอบสถานะและความปลอดภัย
ของทีมทีก่ าํ ลังระงับเหตุเพลิงไหมขา งใน รวมถึง
การระบุตําแหนง เวลาในการปฏิบัติงาน และ
ความตองการทรัพยากรของพวกเขาเหลานั้น
 นักดับเพลิงทีเ่ ตรียมพรอมอยูข
 า งนอก
ตองติดตอสือ่ สารกับทีมทีอ่ ยูข า งในและผูบ ญ
ั ชา
การเหตุการณตลอดเวลา
 หากจําเปน นักดับเพลิงทีเ่ ตรียมพรอม
อยูข า งนอกสามารถปฏิบัตงิ านอืน่ ได หากยังคง
อยูในบริเวณติดกับพื้นที่รับผิดชอบและงานที่
ทําไมเปนอุปสรรคขัดขวางการเขาไปปฏิบตั งิ าน
กูภยั ขางในโดยทันที
 นักดับเพลิงทีเ่ ตรียมพรอมอยูข
 า งนอก
ตองอยูในบริเวณติดกับพื้นที่รับผิดชอบ
 นักดับเพลิงที่เขาถึงที่เกิดเหตุเปนทีม
แรกสามารถติดสินใจปฏิบตั งิ านไดทนั ที โดยใช
ยุทธิวิธีที่ เหมาะสมกับลักษณะและขนาดของ
เพลิงไหม
 ไมจา
ํ เปนตองแบงทีม RIT ออกเปนทีม
ยอยภายในอาคาร แตอาจมีทีมใหมเสริมเขาไป
หากพื้นที่รับผิดชอบขยายกวางออกไปและทีม
เดิมไมสามารถกูภัยภายในไดอยางทั่วถึง
 ยุทธวิธี 2 ใน/1 นอก (Two In/One
Out) เปนขอยกเวนเพื่อปฏิบัติงานกูภัยที่ไมใช
RIT (Rescue Mode, No RIT) โดยเฉพาะ
 กอนปฏิบัติงาน Two In/One Out ผู
บัญชาการเหตุการณจะเปนผูป ระเมินความเสีย่ ง
เพื่อใชในการตัดสินใจสั่งการ
 ระหวางการประเมินความเสี่ ยง ตอง
สังเกตและสํารวจสิ่ งที่ แสดงถึ งความตองการ
ความช วยเหลื อ อาทิ เห็ นตั วหรื อได เสี ยงผู


ประสบเหตุ ญาติหรือเพือ่ นบานแจงใหทราบวา
มีคนติดอยูในอาคาร ฯลฯ
 ก อนปฏิ บั ติ ง านกู ภั ย ที่ ไ ม ใช RIT ผู
บัญชาการเหตุการณตองแจงศูนยวิทยุวาจะมี
การดําเนินการกูภ ยั ทีไ่ มใช RIT เพือ่ กระจายขาว
ใหรับทราบโดยทั่วกัน

เมื่อมีการตัดสินใจใชวิธี Two In/One
Out นั ก ดั บ เพลิ ง ที่ เตรี ยมพร อมอยู ข างนอก
(Standby Firefighter) ตองเขาประจําที่กอ นนัก
ดับเพลิง 2 นาย จะเขาไปกูภ ยั ขางในอาคารหรือ
พื้นที่อันตราย
 Standby Firefighter จะต องสวมชุ ด
ปองกันเต็มอัตราพรอมเครือ่ งชวยหายใจ SCBA
และสามารถปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อไดรับคําสั่ง
 เมือ
่ เริม่ ตนปฏิบัตงิ านดวยวิธี Two In/
One Out ไปแลว หากมีกําลังเสริมเขามาให
เปลีย่ นยุทธวิธเี ปน Two In/Two Out และแจงให
ทุกฝายทราบทันที
 หากจําเปน นักดับเพลิงทีเ่ ตรียมพรอม
อยูข า งนอกสามารถปฏิบัตงิ านอืน่ ได หากยังคง
อยูในบริเวณติดกับพื้นที่รับผิดชอบ และงานที่
ทําไมเปนอุปสรรคขัดขวางการเขาไปปฏิบตั งิ าน
กูภัยขางในอาคารโดยทันที


นักดับเพลิงทีเ่ ตรียมพรอมอยูข า งนอก
ตองอยูในบริเวณติดกับพื้นที่รับผิดชอบ
 หากไมมบ
ี คุ ลากรมาเสริมหรือทดแทน
Standby Firefighter ตองไมเขาไปปฏิบัติงาน
ขางในตัวอาคาร
 นักดับเพลิงที่เขาถึงที่เกิดเหตุเปนทีม
แรกสามารถตัดสินใจปฏิบัติงานไดทันทีโดยใช
ยุทธิวิธีที่ เหมาะสมกับลักษณะและขนาดของ
เพลิงไหม
 ขัน
้ ตอนการคงสถานะ RIT
 เมื่อมีกําลังเสริมเขามา หากกอนหนา
นีใ้ ชวธิ ี Two In/One Out ตองเปลีย่ นยุทธวิธเี ปน
Two In/Two Out ทั้งนี้ Two Out ก็คือ RIT และ
ไมจําเปนตองแบงเปนทีมยอย กรณีจํานวนผู
ปฏิบัติงานรวมมีตั้งแตสี่นายขึ้นไป
 เมือ
่ จัดตัง้ หรือเสริมกําลังเปน RIT เต็ม
อัตรา (ขั้นต่ํา) ผูบัญชาการเหตุการณจะตอง
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ประกาศใหทกุ ฝายทราบทางวิทยุสอื่ สาร จากนัน้
กําหนดจุดปฏิบตั งิ านและประชุมยอย (Briefing)
เพือ่ มอบหมายภารกิจตางๆ โดยเนนให RIT หา
ขอมูลและประเมินอันตรายในจุดสําคัญ อาทิ
 บริเวณเกิดเพลิงไหมหรือลุกลาม
 จุดทีท
่ ีมจะเขาไปและพื้นที่ปฏิบัติภาย
ในอาคาร
 สภาพการณ เงื่ อ นไข และรู ป แบบ
อันตรายภายในตัวอาคารซึง่ มีผลกระทบตอการ
ปฏิบัตงิ าน
 ชนิดและรูปแบบของโครงสรางอาคาร
 การประเมินปริมาณอากาศในถังของ
นักดับเพลิง (คาดการณจากเวลาหมดไป)
 ความเมือ
่ ยลาของนักดับเพลิง
 การติดตอสือ
่ สารทางวิทยุ
 แนวโนมการกูภ
 ยั /ชวยชีวติ นักดับเพลิง
 ระหวางการประเมินอันตราย ใหสมาชิก
ทีม RIT แตละนายรับผิดชอบเครือ่ งมือ/อุปกรณ
ทีน่ าํ มาใชงาน ไดแก ถังบรรจุอากาศใหผปู ระสบ
ภัยใชหายใจ (Air) สายฉีดน้ําเพื่อคุมกันการ
ปฏิบัตงิ าน (Water) วิทยุสอื่ สารใหผูประสบภัย

ใชงาน (Radio) และเครื่องมือที่ทําใหผูประสบ
ภัยออกมาจากอาคารได (Extrication) ไมวา จะ
เปนเชือก รอก เปลสนาม เครื่องตัดถาง ฯลฯ
 หากไมมีหว
ั รับน้าํ ดับเพลิง (Hydrant)
ใหใชสายฉีดน้าํ ของรถดับเพลิงอีกคันหนึง่ (ถามี)
 เครือ
่ งมือและอุปกรณสาํ หรับใชในการ
กูภ ยั /ชวยชีวติ ทีจ่ าํ เปน ตองนําไปไวในบริเวณที่
RIT ปฏิบัติงาน
 สมาชิกทีม RIT จะตองอยู ในสถานะ
เตรียมพรอมปฏิบัติงานไดทันที สวมอุปกรณ
ปองกันเต็มอัตราพรอมเครือ่ งชวยหายใจ SCBA
มีวิทยุสื่อสารอยางนอย 1 เครื่อง สําหรับ 1 ทีม
หากมีใชทุกคนจะเปนขอไดเปรียบ โดยหัวหนา
ทีม RIT ตองเปดชองสื่อสารระหวางระงับเหตุ

(Tactical Channel) ไวตลอดเวลาเพื่อติดตาม
ตรวจสอบสถานะและความคืบหนาในการทํางาน
ของทีมที่อยูขางใน
 การสือ
่ สารทางวิทยุ
 วิทยุที่ใชปฏิบัติงานตองมีชองสื่อสาร
เฉพาะทีม RIT หากมีหลายทีม ใหแยกเปนชอง
สื่อสารของแตละทีม เชน A, B, C และอื่นๆ
 ใหทีม RIT สือ
่ สารทางวิทยุโดยตรงกับ
ผูบัญชาการเหตุการณ แมสังกัดกลุมหรือสาขา
ในสายการปฏิบัติงานอื่นก็ตาม
 จะต อ งเป ด สั ญ ญาณจราจรฉุ ก เฉิ น
(หวอ) เมื่อใดก็ตามที่ RIT เริ่มปฏิบัติการกูภัย
แมจะมีสงสัญญาณ Mayday ไปแลว
 เมือ
่ ทีม RIT (นักดับเพลิงทีอ่ ยูด า นนอก
หรือ Standby Firefighters 2 นาย หรือมากกวา)
เขาไปปฏิบัติกูภัยขางในอาคาร ตองแตงตั้งทีม
ใหมปฏิบตั งิ านแทนทันที และใชชอื่ เรียกในการ
สื่อสารทางวิทยุวา “RIT” สวนทีมเดิมที่เขาไป
กูภัยจะเรียกเปนชื่ออื่น เชน “Rescue” เปนตน
 การเลิกภารกิจ RIT
 หลังจากระงับเหตุสําเร็จ ผูบัญชาการ
เหตุการณและเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยบริเวณ
จุดเกิดเหตุ (Incident Scene Safety Officer) จะ
ทําการประเมินสถานการณอยางถี่ถวนกอนที่
ผูบัญชาการเหตุการณจะตัดสินใจยกเลิก RIT
และแจงใหทุกฝายทราบทางวิทยุ
 ผูบัญชาการเหตุการณควรให RIT อยู
ตอไปแมงานดับเพลิงจะสิน้ สุดลงแลว หากยังมี
งานอืน่ เชน การกูซ ากโครงสราง การเก็บกวาด
หรือเคลียรพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งจําเปนตองมีทีม RIT
คอยเฝาระวังความปลอดภัย

การฝก RIT
การฝก RIT ตองปฏิบตั ติ ามขอกําหนดใน
มาตรฐาน NFPA 1407 Standard for Training
Fire Service Rapid Intervention Crews ซึ่งมี
หลักการและแนวทางสําคัญดังตอไปนี้
 อบรมภาคทฤษฎี RIT Awareness
เพื่อใหนักดับเพลิงมีความรูความเขาใจใน RIT
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ทั้งรูปแบบการจัดตั้ง วัตถุประสงค มาตรฐาน
อางอิง สายงานบังคับบัญชา ผลประโยชนที่จะ
ไดรับ และอื่นๆ
 อบรมภาคทฤษฎี RIT Operations
เพื่อใหนักดับเพลิงเรียนรูแนวทางและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน RIT วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
ที่ จําเป นตองใช รวมไปถึงวิธี การเคลื่ อนยาย
ผูบาดเจ็บ การปฐมพยาบาล ฯลฯ
 ฝกปฏิบัติทีม RIT เพื่อใหนก
ั ดับเพลิง
มีทกั ษะทํางานเปนทีมในการเฝาระวังอันตราย
และเคลื่ อนที่ เร็ วเข าไปกู ภั ย/ช วยชี วิ ตนั กดั บ
เพลิงที่ไดรับบาดเจ็บ หมดสติ หรือหลงทางใน
อาคารที่เกิดเพลิงไหม
 ฝกปฏิบัติทักษะดานตางๆ ที่ใชใน
งาน RIT เชน การผูกและใชงานเงือ่ นเชือกชนิด
ตางๆ การเปลีย่ นถังอากาศ/ตอสายอากาศปอน
เขาเครื่องชวยหายใจ SCBA การใชวิทยุสื่อสาร
การเปดทางเขา (Forcible Entry) การคนหาผู
ติดกับในอาคารแลวใหความชวยเหลือ (Search
and Rescue) การใชสัญญาณการนําตัวนักดับ
เพลิงทีป่ ระสบภัยออกมาจากตัวอาคารหรือพืน้ ที่
อั นตรายดวยวิ ธีปลอดภัย การปฐมพยาบาล
และการชวยฟนคืนชีพ (CPR) และอื่นๆ
 ฝ ก สั่ ง การระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ
(Incident Command) ทัง้ ในฐานะผูร บั คําสัง่ ตาม
สายงานบังคับบัญชาและผูบญ
ั ชาการเหตุการณ
ในสถานการณฉุกเฉินเฉพาะกิจตามกฎ TwoIn/Two-Out ของ OSHA
 ฝกปฏิบต
ั ใิ นสถานการณจาํ ลองรวม
กับหนวยอืน่ ๆ เต็มรูปแบบ

บทสรุป
RIT (Rapid Intervention Team) หรือ
RIC (Rapid Intervention Crew/Company) ตาม
ทีร่ ะบุไวในมาตรฐาน NFPA 1500, 1561 และ
1407 คือทีมรุกเคลือ่ นทีเ่ ร็วเพือ่ กูภ ัย/ชวยชีวติ
นักดับเพลิงทีเ่ ขาไประงับเหตุภายในอาคาร หาก
อางอิงมาตรฐานการปฏิบัติงาน Two In/Two
Out ของ OSHA ทีม RIT ไดแก Two Out นั่นคือ
เปนทีมนักดับเพลิงตั้งแต 2 คนขั้นไป เตรียม
พรอมในชุดปองกันเต็มอัตราและสวมอุปกรณ
SCBA ประจําการอยูดานนอกอาคารหรือพื้นที่
อันตรายในระยะที่ไมหางจากจุดเกิดเหตุ เมื่อ
นักดับเพลิงปฏิบัติภายในอาคารประสบปญหา
ซึง่ อาจเปนอันตรายรายแรงตอชีวติ และสุขภาพ

อาทิ เจ็บปวยกะทันหัน ไดรับบาดเจ็บ หมดสติ
ติดกับหรือหลงทาง ฯลฯ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอยาง
หลีกเลีย่ งไมไดกค็ อื อากาศในถังบรรจุของเครือ่ ง
ชวยหายใจ SCBA ทีพ่ วกเขาสวมใสจะเหลือนอย
ลงไปเรื่ อยๆ ตามเวลาที่ผานไป เนื่องจากถัง
บรรจุอากาศสามารถใชไดภายในเวลาทีจ่ าํ กัดไว
30 นาที หรือ 45 นาที (60 นาที มีใชไมมากนัก
เพราะถังหนักเกินไป) เมื่อนักดับเพลิงบาดเจ็บ
ปวย หรือหลงทาง เทากับวาเขาตองอยูในหอง
หรือตัวอาคารนานกวาปกติและอาจไมสามารถ
ออกมาขางนอกไดเมือ่ อากาศในถังใกลหมดเต็มที
การขาดอากาศหายใจเปนสาเหตุทําให
นักดับเพลิงในสหรัฐฯ เสียชีวติ เปนอันดับ 3 ซึง่
สวนใหญเกิดจากการทีไ่ มสามารถออกจากหอง
อาคารหรือพืน้ ทีอ่ นั ตรายอืน่ ๆ เมือ่ อากาศในถัง
ของ SCBA หมดไป ภารกิจหลักของหนวย RIT
หรือ RIC จึงเปนการเติมอากาศหายใจใหกับ
นักดับเพลิงทีป่ ระสบภัยเปนอันดับแรก จากนัน้
ชวยเหลือตามความเหมาะสมกับลักษณะการ
เกิดเหตุ อาทิ ปฐมพยาบาล ชวยฟน คืนชีพ นําตัว
ออกมาขางนอก ฯลฯ
ทั้งนี้ การเติมอากาศของหนวย RIT คือ
การนําถังบรรจุอากาศเต็มทีใ่ ชงานไดไมตา่ํ กวา
30 นาที ไปเปลีย่ นถังเกาทีน่ กั ดับเพลิงใชอยูซ งึ่
อากาศใกลหมดหรือหมดไปแลว หรือใชสาย
ปอนอากาศ (Air Line) ตอเขากับวาลวรับอากาศ
ของ SCBA แตไมวา จะเปลีย่ นถังใหมหรือใชสาย
ปอนอากาศ ตองมีเงื่อนไข เครื่องชวยหายใจ
SCBA ตองเปนชนิดมีขอตอรับอากาศจากภาย
นอกไดทกุ ถังหรือทุกแหลงทีเ่ รียกวา ระบบ UAC
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ในถังเริ่มเหลือนอยลง ถาออกไปขางนอกไมได
กอนอากาศหมดถังก็เทากับวาชีวิตของเขาถูก
แขวนอยูบนเสนดาย ใครจะชวยเขาไดถาไมใช
RIT ซึง่ เตรียมพรอมอยูด า นนอกของพืน้ ทีป่ ฏิบตั ิ
งานพรอมกับติดตามความเคลือ่ นไหวของเพือ่ น
นักดับเพลิงในตัวอาคารอยูตลอดเวลา หากพบ
ความผิดปกติหรือไดรับสัญญาณขอความชวย
เหลือจากวิทยุสื่อสาร โทรศัพท หรืออุปกรณ
ประจําตัวนักดับเพลิง (PASS) พวกเขาจะเขาไป
ขางในทันทีโดยจะทําการคนหาเพือ่ พบตัวจะรีบ
ชวยเหลื อเหมาะสมตามลั กษณะการเกิดเหตุ
แตสว นใหญจะเนนการเติมอากาศหายใจใหกบั
ผูประสบเหตุเปนอันดับแรก โดยการเปลีย่ นถัง
อากาศหรื อใช สายป อนอากาศ แล วแต กรณี
จากนั้นดําเนินการตามขั้นตอนที่วางไว (SOP)
ซึ่งบรรจุไวในแผนตอบโตเหตุฉกุ เฉินของหนวย
ดับเพลิงที่เขาระงับเหตุ

(Universal Air Connection) ตามขอกําหนดของ
มาตรฐาน NFPA 1981 Standard on OpenCircuit Self-Contained Breathing Apparatus
(SCBA) for Emergency Services (เครื่องชวย
หายใจ SCBA รุนใหมทุกเครื่องใชระบบนี)้ ทีม
RIT จะเอาถังบรรจุอากาศรุนไหนเขาไปหรือใช
สายปอนอากาศก็สามารถตอเขากับ SCBA ของ
นักดับเพลิงทีม่ ีปญ
 หาไดทั้งหมด
การเติมอากาศหายใจใหกับนักดับเพลิง
ในอาคารคือหัวใจของ RIT เมือ่ นักดับเพลิงมีถัง
อากาศใหมก็สามารถรับประกันไดวาจะไมขาด
อากาศหายใจ หากไมมอี าการบาดเจ็บหรือเจ็บ
ปวย นักดับเพลิงสามารถปฏิบัติงานตอไปตาม
ระยะเวลาใชงานของถังใหมซงึ่ มาตรฐาน NFPA

1500 กําหนดไว ตองไมตา่ํ กวา 30 นาที แตหาก
เคลื่อนไหวไมไดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทีม RIT
จะมีเวลาในการกูภ ยั และชวยชีวติ อยางเพียงพอ
เพราะไมตอ งกังวลเรือ่ งอากาศสําหรับใหนกั ดับ
เพลิงหายใจ พวกเขาสามารถปฏิบตั กิ ารไดอยาง
รอบคอบและรัดกุมโดยไมตอ งเรงรีบจนอาจเกิด
อุบัติเหตุซ้ําซอน สงผลใหการปฏิบัติภารกิจมี
ประสิทธิภาพ และแนวโนมการรอดชีวติ ของนัก
ดับเพลิงที่ประสบอันตรายรายแรงระหวางการ
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