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กฎการเอาชวีติรอดจากเพลิงไหมสําหรบั
นักดับเพลิง (Rules of Engagement for Fire-
fighter Survival) เพือ่ปองกันตวัเอง เพือ่นรวม
งาน และเหย่ือผูประสบภยัในอาคารรอดพน
อนัตรายทีอ่าจจะทาํใหบาดเจ็บสาหัสหรอืเสยี
ชีวติ นกัดบัเพลงิตองปฏบัิตดิงัตอไปนี้

 ประเมินพื้นท่ีปฏิบัติงานทางยุทธวิธี
(Size-Up Your Tactical Area of Operation)
เม่ือไปถึงท่ีเกิดเหตุ นักดับเพลิงตองหยุดพักชั่ว
ขณะแลวมองไปรอบๆ เพื่อสํารวจตรวจตราวา
สถานท่ีนั้นมีลักษณะอยางไร มีขนาดพื้นท่ีมาก
นอยเทาใด จะเขาและออกอยางปลอดภัยไดท่ี
จุดไหนบาง ฯลฯ

 กําหนดแนวทางการชวยชีวิตผูติดอยู
ในอาคาร (Determine the Occupant Survival
Profile) กรณีมีผูติดอยูในอาคารเกิดเพลิงไหม
ใหพจิารณาปจจยัรอบดาน โดยเฉพาะขนาดของ
เพลิงไหมและลักษณะโครงสรางอาคารท่ีเกิด

เหตุเพือ่หาลูทางชวยชวิีตผูติดอยูภายในอาคาร
ออกมาอยางปลอดภัย

 อยาเสีย่งชวิีตของตัวเองเพือ่รักษาชวิีต
หรือทรัพยสินท่ีไมสามารถรักษาเอาไวไดอีกตอ
ไปแลว (DO NOT Risk Your Life for Lives or
Property That Cannot Be Saved) เม่ือเพลิงไหม
ลุกลามรุนแรงหรือครอบคลุมบาน/อาคารท้ัง
หลัง จึงไมมีประโยชนอันใดท่ีจะเขาไปกูภัยหรือ
ชวยชีวิตภายในอาคาร และนักดับเพลิงไมควร
เสี่ยงชีวิตเขาไปดับเพลิงหรือคนหาใดๆ

 เพิ่มความเสี่ยงท่ีจํากัดไวเพื่อปกปอง
ทรัพยสนิซึง่สามารถรักษาไวได (Extend LIMITED
Risk to Protect SAVABLE Property) เม่ือเห็นวามี
ความเปนไปได จะรักษาทรัพยสนิหรือตัวอาคาร
ไวได ใหลงมือทํา แตตองปฏิบัติอยูในขอบเขต
ท่ีสามารถกระทําไดโดยไมเสีย่งมากเกนิไป และ
ใชความระมัดระวังอยางยิ่งยวด

 เพิ่มความเสี่ยงโดยทําตามกฎอยาง

เครงครัดเพื่อปกปองและรักษาชีวิตซึ่งสามารถ
รักษาไวได (Extend Vigilant and Measured
Risk to Protect and Rescue SAVABLE Lives)
ในการคนหาและกู ภัยขั้นแรกซ่ึงมีความเสี่ยง
สูงสุด นักดับเพลิงสามารถเสี่ยงชีวิตเพื่อคนหา
ชวยชวิีต หรือสนับสนนุการดับเพลิงได หากทํา
ตามกฎความปลอดภัยภายใตการควบคุมอยาง
เขมงวดและเครงครัด รวมท้ังมีความต่ืนตัวตอ
การเปล่ียนแปลงของสถานการณอยูตลอดเวลา

 ไปดวยกัน อยูดวยกัน ออกมาดวยกัน
(Go in Together, Stay Together, Come Out
Together) ตามกฎการระงับเหตุเพลิงไหมของ
สหรัฐฯ และอีกหลายประเทศ การเขาไปขางใน
อาคารหรือหองท่ีเกิดเพลิงไหม อยางนอยท่ีสุด
ตองมีสองคนข้ึนไป จากนั้นรวมดับไฟดวยกัน
และตองออกมาดวยกนั ขอหามอยางเด็ดขาดคือ
“ปลอยใหนกัดบัเพลิงเขาไปดบัไฟในอาคาร
หรอืออกมาคนเดยีวตามลาํพงั”
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 ตระหนักไวตลอดเวลาถึงเร่ืองอากาศ
หายใจ ความคืบหนาของเหตุการณ จดุท่ีปฏิบติั
งานอยู และสภาพการณเพลิงไหม (Maintain
Continuous Awareness of Your Air Supply,
Situation, Location and Fire Conditions) เปน
การเตือนตัวเองวากําลังทํางานอยูในพื้นท่ีและ
สถานการณมีความเส่ียงสูง อะไรก็สามารถเกิดขึ้น
ไดภายในเสี้ยววินาทีและอาจหมายถึงชีวิตของ
นกัดับเพลิง ดังนัน้หามสนใจสิง่อ่ืนนอกจากสิง่ท่ี
กาํลังเกิดข้ึนอยูตรงหนาและสิ่งท่ีทําใหรอดชีวิต
ออกไปไดโดยเฉพาะเคร่ืองชวยหายใจ SCBA

 ตรวจสอบขอมูลการสื่อสารจากจุด
เกดิเหตุอยางสมํ่าเสมอเพือ่ไมใหพลาดรายงาน
เร่ืองสําคัญ (Constantly Monitor Fireground

and Retreat Before Deteriorating Conditions
Can Harm You) เม่ือเห็นวาสถานการณเพลิงไหม
เร่ิมเลวรายลง นักดับเพลิงตองเพิ่มความระมัด
ระวังพรอมสังเกตสิ่งท่ีเกิดข้ึนรอบตัวชนิดไมให
คลาดสายตา หากไมสามารถรับมือไดอีกตอไป
ตองหยุดปฏิบัติงานแลวรีบหนีไปยังบริเวณท่ี
ปลอดภัยโดยเร็วกอนทุกอยางจะสายเกินไป

 วิทยุขอความชวยเหลือเร็วท่ีสุดเทาท่ี
จะทําไดเม่ือคิดวาตัวเองกาํลังตกอยูในอันตราย
(Declare a May Day As Soon As You THINK
You Are in Danger) เพื่อใหเกิดความสบายใจ
และม่ันใจวาความชวยเหลือจะไมมาชาเกินไป
นกัดับเพลิงสามารถวิทยขุอความชวยเหลือเรงดวน
หรือสงสัญญาณ May Day ไดทันทีเม่ือคิดวา
ตัวเองกาํลังตกอยูในอันตรายท่ีอาจทําใหบาดเจบ็
สาหัสหรือเสียชีวิตได

กฎปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของนัก
ดบัเพลงิสาํหรบัผูบัญชาการสถานการณ (The
Incident Commanders Rules of Engagement
for Firefighter Safety) เพือ่ปองกันนกัดบัเพลงิ

และผูประสบภยัในอาคารใหรอดพนอนัตราย
ที่อาจจะทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ผู
บัญชาการสถานการณตองปฏบัิตดิงัตอไปนี้

 ประเมินสถานการณ 360 องศา โดย
เร็ว ไมวาจะลงมือเองหรือสัง่การใหมีการปฏิบติั
(Rapidly Conduct, or Obtain, a 360 Degree
Situational Size-Up of the Incident) เพื่อให
ไดรับขอมูลอยางรอบดานเก่ียวกับเพลิงไหมและ
โครงสรางอาคารสาํหรับใชประกอบการตัดสนิใจ
สัง่การระงับเหตุ

 กําหนดแนวทางการชวยชีวิตผูติดอยู
ในอาคาร (Determine the Occupant Survival
Profile) กรณีมีผูติดอยูในอาคารเกิดเพลิงไหม
ผูบญัชาการสถานการณตองพจิารณาปจจยัรอบ
ดาน โดยเฉพาะขนาดของเพลิงไหมและลักษณะ
โครงสรางอาคารท่ีเกดิเหตุเพือ่หาลูทางชวยชวิีต
ผูติดอยูในอาคารออกมาอยางปลอดภัย

Communications for Critical Radio Reports)
หัวหนาหนวยและนกัดับเพลิงตองติดตามขอมูล
การติดตอสื่อสารท้ังหมดภายในพื้นท่ีผจญเหตุ
ท้ังในภายในและนอกอาคาร เพื่อใหรับรูความ
คืบหนา อุปสรรค และ/หรือ อันตรายตางๆ ท่ี
เกดิข้ึนระหวางปฏิบัติงาน

 ตองแจงเตือนเม่ือมีการกระทําท่ีไม
ปลอดภัยซึง่อาจทําอันตรายนกัดับเพลิง โดยให
หยดุแลวประเมินกอนตัดสนิใจสัง่การ (You Are
Required to Report Unsafe Practices or Conditions
That Can Harm You. Stop, Evaluate and Decide)
เม่ือพบเห็นนกัดับเพลิงปฏิบติังานลักษณะเสีย่ง
หรือนาํตัวเองและเพือ่นรวมงานเขาใกลอันตราย
เกินไป อนุญาตใหคนใดก็ไดเตือนใหหยุดการ
กระทําเหลานัน้ซึง่ไมถอืวาเปนความผดิ จากนัน้
ใหหัวหนาทีมหรือผูบญัชาการสถานการณประเมิน
กอนตัดสินสัง่การอยางหนึง่อยางใด

 ตองละท้ิงตําแหนงท่ีต้ัง และรีบถอนตัว
ออกมากอนสภาพการณเลวรายจะทําอันตราย
(You Are Required to Abandon Your Position
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 ประเมินความเสีย่งข้ันแรกและกาํหนด
แผนการปฏิบติัเพือ่ความปลอดภัย (Conduct an
Initial Risk Assessment and Implement a
SAFE ACTION PLAN) หลังจากไดรับขอมูลสาํคัญ
จากการประเมินสถานการณแลว ใหนํามาใช
กําหนดแผนระงับเหตุเพลิงไหมท่ีกําลังเกิดข้ึน
จากนัน้สัง่การนกัดับเพลิงเขาไปปฏิบติังานดับไฟ

ดีข้ึน และ/หรือ หนวยสนบัสนนุมาถงึ จงึเปล่ียน
ยุทธวิธีเปนการรุกได

 ตองไมใหนักดับเพลิงเขาไปเสี่ยงเพื่อ
รักษาชวิีตและทรัพยสนิท่ีไมสามารถรักษาไวได
ใหพิจารณาใชยุทธวิธีเชิงปองกันโดยเครงครัด
(DO NOT Risk Firefighter Lives for Lives or
Property That Cannot Be Saved. Seriously
Consider a Defensive Strategy) เม่ือเพลิงไหม
ลุกลามรุนแรงหรือครอบคลุมบานหรืออาคาร
ท้ังหลังไปแลว จงึไมมีประโยชนอันใดท่ีจะเขาไป
กูภัยหรือชวยชีวิตภายในอาคาร ผูบัญชาการ

สถานการณตองไมสั่งการใหนักดับเพลิงเขาไป
เสี่ยงชีวิตเพื่อดับเพลิงหรือคนหาใดๆ ภายใน
อาคารท่ีเกิดเพลิงไหม โดยใหใชยุทธวิธีต้ังรับ
เพื่อปองกันไมใหนักดับเพลิงเสี่ยงอันตรายข้ัน
รายแรง รอจนกวาสถานการณดีข้ึน และ/หรือ
หนวยสนับสนุนมาถึง จึงเปล่ียนยุทธวิธีเปน
การรุกได

 ใหนักดับเพลิงเพิ่มความเส่ียงท่ีจํากัดไว
เพือ่ปกปองทรัพยสินท่ีสามารถรักษาไวได (Extend
LIMITED Risk to Protect SAVABLE Property)
เม่ือเห็นวามีความเปนไปไดท่ีจะรักษาทรัพยสนิ
หรือตัวอาคารไวได ผูบัญชาการสถานการณ
สามารถสั่งการนักดับเพลิงใหลงมือปฏิบัติ แต
ตองอยูในขอบเขตท่ีสามารถกระทําไดโดยไม
เสีย่งเกนิไปและใชความระมัดระวังอยางยิง่ยวด

 ใหนกัดับเพลิงเพิม่ความเส่ียงโดยทําตาม
กฎโดยเครงครัดเพือ่ปกปองและรักษาชวีติท่ีสามารถ
รักษาไวได (Extend Vigilant and Measured
Risk to Protect and Rescue SAVABLE Lives)
ในการปฏิบัติงานคนหาและกูภัยเบื้องตนซึ่งมี
ความเสีย่งสูง ผูบัญชาการสถานการณสามารถ
สั่งการใหนักดับเพลิงเสี่ยงชีวิตเพื่อคนหา ชวย

ตามยุทธวิธีอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 หากไมมีทรัพยากรท่ีจะเขามาเสริม

เพือ่ใหเกดิความปลอดภัย ใหพิจารณใชยทุธวิธี
เชิงปองกันโดยเครงครัด (If You Do Not Have
the Resources to Safely Support and Protect
Firefighters, Seriously Consider a Defensive
Strategy) ในกรณีบุคลากรและทรัพยากรไม
เพยีงพอและยงัไมมีกาํลังเสริมเขามา การบกุเขา
ไปในตัวอาคารมีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้น ควร
สั่งการใหใชวิธีต้ังรับ ปองกันไมใหนักดับเพลิง
เสีย่งอันตรายข้ันรายแรง รอจนกวาสถานการณ

ชวิีต หรือสนบัสนุนการดับเพลิงได หากทําตาม
กฎความปลอดภัยภายใตควบคุมอยางเขมงวด
และเครงครัด รวมท้ังมีความต่ืนตัวตอการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณอยูตลอดเวลา

 ตอบสนองรายงานการกระทําท่ี ไม
ปลอดภัยซึง่อาจทําอันตรายนกัดับเพลิง โดยสัง่
ใหหยุดแลวประเมินกอนตัดสินใจสั่งการ (Act
Upon Required to Report Unsafe Practices
or Conditions That Can Harm You. Stop,
Evaluate and Decide) เม่ือไดรับรายงาน นกัดับ
เพลิงปฏิบัติงานในลักษณะเสี่ยงหรือนําตัวเอง
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และเพื่อนรวมงานเขาไปใกลอันตรายเกินไป
อนุญาตใหคนใดก็ไดเตือนใหหยุดการกระทํา
เหลานั้นซึ่งไมถือวาเปนความผิด ผูบัญชาการ
สถานการณตองประเมินกอนตัดสินใจสั่งการ
อยางหนึง่อยางใด

 คงการติดตอสื่อสาร 2 ทางไวเพื่อรับ
รายงานสถานการณเปล่ียนแปลง (Maintain
Frequent Two-Way Communications and
Keep Interior Crews Informed of Changing
Conditions) เพื่อใหม่ันใจวาไดรับขอมูลความ

คืบหนาหรือการเปล่ียนแปลงของสถานการณ
เพลิงไหมอยางทันทวงทีสาํหรับใชประกอบการ
ตัดสนิใจสัง่การตอบโตเหตุท่ีเหมาะสมกบัเงือ่นไข
หรือปจจยัท่ีเกิดข้ึนจริงในขณะนัน้

 รับรายงานความคืบหนาตลอดเวลา
และนาํขอมูลมาใชปรับปรุงแกไขแผนปฏิบติัการ
(Obtain Frequent Progress Reports and
Revise the Action Plan) เพื่อใหม่ันใจวาไดรับ
ขอมูลปจจบุนัของสถานการณเพลิงไหมสาํหรับ
ใชปรบัปรงุแผนปฏบัิติการทีใ่ชอยูใหสอดคลองหรอื
เหมาะสมกับสถานการณจริงท่ีเปล่ียนแปลงไป

 แนใจวาสามารถตรวจสอบสถานะ
และจุดปฏิบัติงานของนักดับเพลิงทุกนายได
(Ensure Accurate Accountability of Every Fire-
fighter Location and Status) ผูบัญชาการ
สถานการณหรือหัวหนาทีมปฏิบัติการจะตอง
ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวา นักดับเพลิงท่ีเขา
ไประงบัเหตุยงัอยูครบจาํนวนหรือไม สถานภาพ
เปนอยางไร มีใครเขาไปเพิ่มหรือออกมาแลว
บาง ฯลฯ เพื่อใหแนใจวา ผูปฏิบัติงานทุกนาย
ไดรับการคุมครองความปลอดภัยเปนอยางดี

 หลังจากทําการคนหาเบื้องตนแลว
หากควบคุมเพลิงไหมไมไดผลหรือไดผลนอย

ใหเปล่ียนยุทธวิธีเปนเชิงปองกันโดยเครงครัด
(If After Completing the Primary Search, Little
or No Progress Towards Fire Control Has
Been Achieved, Seriously Consider a Defensive
Strategy) หลังจากสั่งการใหนักดับเพลิงเขาไป
ระงับเหตุเบื้องตนภายในตัวอาคาร หากไดรับ
รายงาน ไมมีความปลอดภัยเพยีงพอสาํหรับการ
รุกคืบไปขางหนา ตองสั่งการใหเปล่ียนยุทธวิธี
เปนเชงิปองกนัจนกวาจะเปนฝายไดเปรียบ หรือ
มีกําลังเขามาเสริม

 จัดใหมีทีมกูภัยเคล่ือนท่ีเร็วเพื่อชวย
เหลือนักดับเพลิงในทุกเหตุเพลิงไหม (Always
have a Rapid Intervention Team in Place at
All Working Fires) เปนการปฏิบติัตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยขณะระงับเหตุในตัวอาคาร โดย
จดัต้ังทีมเคล่ือนท่ีเร็วมีสมาชกิต้ังแต 2 คนข้ึนไป
เตรียมพรอมและเฝาระวังบริเวณดานหนาทางเขา
อาคารหรือหองเกดิเพลิงไหม เม่ือไดรับแจงเหตุ
นักดับเพลิงปฏิบัติงานในอาคารประสบปญหา

เชน อากาศหายใจในถงัใกลหมด ไดรับบาดเจบ็
หมดสติ ฯลฯ จะรีบเขาไปชวยเหลือทันที

 จัดใหมีหนวยบริการนักดับเพลิงใน
ทุกเหตุเพลิงไหม (Always Have Firefighter
Rehab Services in Place at All Working Fires)
ระหวางปฏิบติังานระงบัเหตุอัคคีภัยภายในอาคาร
นกัดับเพลิงท่ีเหนือ่ยออน เม่ือยลา หรือบาดเจบ็
เล็กๆ นอยๆ จะตองไดรับอนญุาตใหออกมาพกั
หรือปฐมพยาบาลในหนวยบริการท่ีจัดต้ังไว


