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มีสมาชิกหลายทานถามผม “SOP” คือ
อะไร? มีความสําคัญและจําเปนกับการทํางาน
มากนอยขนาดไหน ก็จัดใหเลยครับ

“SOP” ยอมาจาก “Standard Operating
Procedures” หมายถงึ “กระบวนการหรือขัน้ตอน
การทํางานมาตรฐาน” สาํหรับใหผูปฏิบติังานทํา
ตาม เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน มีใช ในสถานประกอบการและ
หนวยงานท่ัวไปท่ีมีกระบวนการทํางานซับซอน
หรือตองทํางานตามลําดับข้ันตอน ตัวอยางคือ
งานดับเพลิง ในสหรัฐอเมริกาหนวยดับเพลิง
ไมวาเล็กหรือใหญ เปนของรัฐหรือของเอกชน
ท้ังหมดตองทํา SOP เปนเสมือนคัมภีรดับเพลิง
ประจาํสถาน ีเขียนละเอียดยบิถงึทุกสิง่ทุกอยาง
ท่ีอยูในหนวย ต้ังแตการระบุตัวนักดับเพลิงใน
สังกัดและแยกกลุมเพือ่แจกจายเคร่ืองแตงกาย
และอุปกรณ ไปจนถงึการข้ันตอนการระงบัเหตุ
เพลิงไหมและกูภัยในกรณีตางๆ

งานดับเพลิงไมใชงานท่ีนึกจะอะไรก็ทํา
ไดเลย แตเปนงานท่ีมีลําดับข้ันตอนโดยกาํหนด
ไวคอนขางตายตัว อะไรทํากอนอะไรทําหลัง จะ
ขามข้ันตอนกระโดดไปกระโดดมาไมได เพราะ
นอกจากงานจะไมสาํเร็จยงัอาจเปนอันตรายถงึ
ชีวิต ซึ่งหัวหนาสถานีดับเพลิงเปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํา SOP จัดการฝกอบรมนักดับเพลิง

รวมท้ังควบคุมดูแลใหนักดับเพลิงทําตาม SOP
ระหวางการระงับเหตุในสถานการณจริงดวย

SOP จริงๆ แลว คลายสตูรอาหาร จะตอง
ทําตามนัน้เพือ่ใหอาหารอรอย ถาเปนงานกเ็พือ่
ใหงานมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติคือนักดับเพลิง
ทุกคนในสถานีต้ังแตหัวหนาสถานีจนถงึนกัดับ
เพลิงหนาใหมจะตองฝกทําตามสตูรจนชํานาญ
ขอดีคือ เม่ือจาํจนข้ึนใจหรือฝกฝนจนคลองตาม
SOP ตอไปก็ไมตองสั่งการหรือจัดทัพอะไรมาก
เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึน ทุกคนจะรูหมดวาจะ
ตองทําอะไรบาง กอนหลัง ใครมีหนาท่ีอะไร
แบงงานกันทําอยางถูกตอง ไมเกิดความสบัสน

ตัวอยางการเขียน SOP ของหนวยดับเพลิง
ในสหรัฐอเมริกา สวนใหญบรรจุเนื้อหาไวไม
นอยกวา 30 หัวขอ (Section) ไมรวมภาคผนวก
มากนอยกวานีข้ึ้นอยูกบัขอบเขตความรับผดิชอบ
ของสถาน ีโดยจะตองมีหัวขอครอบคลุมภารกิจ

ท่ีจะตองปฏิบัติ และในแตละขัวหอของมี SOP
ของตัวเองอีกตางหาก เรียกวาทุกเร่ืองราวมี
รายละเอียดและลําดับข้ันตอนไวหมด ดังนี้

Section 1.0 Members (สมาชิกใน
หนวยดับเพลิง)

Section 2.0 Response (การตอบโต
เหตุฉุกเฉิน/อัคคีภัยตามท่ีไดรับแจง)

Section 3.0 Communications (การ
ติดตอสือ่สาร)

Section 4.0 Chain of Command (สาย
งานบงัคับบญัชา)

Section 5.0 Fire ground Operations
(การปฏิบัติงานในพื้นท่ีเพลิงไหม)

Section 6.0 The Fire Station (สถานี
ดับเพลิง)

Section 7.0 Hazardous Materials
(วัตถอัุนตราย)

Section 8.0 Flat Ice Surface Rescue
(การกูภัยบนพืน้น้าํแข็ง)

Section 9.0 Accountability System
(ระบบการตรวจสอบบคุลากร)

Section 10.0 Respiratory Protection
(การปองกันระบบหายใจ)

Section 11.0 Protocol for Company
Review (ระบบการการทบทวนหนวยงาน)
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Section 12.0 Fire Explorer Post/Junior
Firefighters (การสาํรวจหลังไฟดับ/นกัดับเพลิง
หนาใหม)

Section 13.0 Incident Rehabilitation
(การฟนฟสูถานการณ)

Section 14.0 Live Fire Training (การ
ฝกดับไฟจริง)

Section 15.0 Extrication and Rescue
(การชวยผูบาดเจ็บออกมาจากท่ีเกิดเหตุและ
การกูภัย)

Section 16.0 Carbon Monoxide (แกส
คารมอนนอกไซด)

Section 17.0 Air Ambulance (อากาศยาน
นาํตัวผูเจบ็สงโรงพยาบาล)

Section 18.0 Rope Rescue Incidents
(สถานการณท่ีตองกูภัยดวยเชอืก)

Section 19.0 Confidential Incidents
(สถานการณท่ีเปนความลับ)

Section 20.0 Operations at Natural
and LP Gas Leaks (การระงับเหตุแกส
ธรรมชาติ/แกสหุงตมร่ัวไหล)

Section 21.0 Wild Land Search and
Rescue (การคนหาและกูภัยไฟปา)

Section 22.0 Emergency Medical
Protocol (การปฏิบัติงานแพทยฉุกเฉิน)

Section 23.0 Marine Operations
(การปฏิบติังานทางทะเล)

Section 24.0 Fire Education Unit
(หนวยบริการความรูดานอัคคีภัย)

Section 25.0 Thermal Imaging Camera
(กลองสรางภาพดวยความรอน)

Section 26.0 Personal Protective
Clothing (PPE) Care (การดูแลรักษาเสื้อผา
ปองกนัสวนบคุคล)

Section 27.0 High Rise Firefighting
(การดับไฟตึกสงู)

Section 28.0 Financial Procedures
(การจดัการดานบญัช/ีการเงนิ)

Section 29.0 Commercial Transport
(การขนสงทางพาณิชย เชน การขนสงน้ํามัน/
แกส)

Section 30.0 Surplus Property
(ทรัพยสินสวนเกินสําหรับกําจัด นํากลับมาใช
ใหม ขายตอ ฯลฯ)

Section 31.0 County Code Enforcement
(ขอบงัคับทองถิน่)

Section 32.0 Photography at Emergencies
(การถายภาพสถานการณฉุกเฉิน)

Addendum Misc. Forms, Reports
(ภาคผนวก: แบบฟอรม การรายงาน)

ผมขอยกตัวอยางรายละเอียดหัวขอแรก
Section 1.0 Members เปนอธิบายถึงสมาชิก
ของสถานซีึง่กคื็อนกัดับเพลิง SOP ในสวนนีเ้ปน
การจําแนกนักดับเพลิงออกเปนกลุมเพื่อใชใน

ของหมวกสําหรับสมาชิก
 สีดํา สําหรับนักดับเพลิงทดลองงาน/

นกัดับเพลิงใหม/นักดับเพลิงฝกหัด
 สแีดง สาํหรับนกัดับเพลิงผูปฏิบติังาน

ปกติ
 สขีาว สาํหรับนกัดับเพลิงระดับหัวหนา

ผูบญัชาการ
 สีเหลือง สาํหรับนกัดับเพลิงทําหนาท่ี

Safety Officer/ผูฝกสอนดับเพลิง
 เสือ้คลุมและกางเกงดับเพลิง
 รองเทาดบัเพลงิ
 ถุงมือ Nomex
 ปายแขวนแสดงตวั (Accountability

Tags)
 ปายสนี้าํเงินเม่ืออยูภาคสนาม 1 ปาย
 ปายสีแดงเม่ืออยูในหนวย 1 ปาย
 ปายสีน้ําเงินสําหรับนักดับเพลิงใหม

ในการเรียกระดมพล 1 ปาย

การแจกอุปกรณ การฝกอบรม การทดสอบ และ
การปฏิบัติภารกิจ ดังนี้

1.1 การจําแนกนกัดบัเพลงิทีป่ฏบัิตงิาน
อยู (Classifications of Active Firefighters)
พิจารณาตามความสามารถทางกายภาพและ
ความแข็งแรงของสขุภาพท่ีไดรับการรับรองทาง
การแพทย

 Class A Firefighters เปนนักดับเพลิง
ท่ีไดรับการบรรจเุปนพนกังานภายในของสถานี
ซึ่งไมมีขอจํากัดทางการแพทยในการใชเคร่ือง
ชวยหายใจ

 Class B Firefighters อาจไมใชนักดับ
เพลิงภายในของสถาน ีแตไดรับการรับรองทาง
การแพทยวาสามารถใชเคร่ืองชวยหายใจได

 Class C Firefighters เปนบุคลากร
สนับสนุนการทํางานภาคสนาม แตไมไดการ
รับรองทางการแพทยใหใชเคร่ืองชวยหายใจ

 Class D Firefighters เปนนักดับเพลิง
ท่ีไมไดรับการรับรองทางการแพทยใหสามารถ
ปฏิบติังานดับเพลิงได

1.2 อปุกรณ (Equipment) หลังจากผาน
การทดสอบทางกายภาพและเขารวมในหนวยแลว
สมาชกิจะไดรับแจกอุปกรณดับเพลิงตามการจาํแนก
ในขอ 1.1

 หมวกดับเพลิง หัวหนาหนวยหรือผู
ไดรับการแตงต้ังใหทําหนาท่ีแทนเปนผูเลือกสี
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 อุปกรณตางๆ ท่ีทางสถานีแจกใหนัก
ดับเพลิงยงัคงเปนสมบติัของสถาน ีนกัดับเพลิง
ตองรักษาใหอุปกรณอยู ในสภาพใชงานไดดี
หากอุปกรณไดรับความเสยีหายระหวางปฏิบติั
งานดับเพลิงตองแจงใหหัวหนาทราบทันทีเพื่อ
ทําการแกไข เม่ืออุปกรณบกพรองจนตองทํา
การซอมแซม คาใชจายท่ีเกดิข้ึนจะเรียกเกบ็จาก
นักดับเพลิงท่ีใชงานอุปกรณนั้น

(State Sponsored Courses): สมาชิกตองเขา
รับการฝกอบรมหลักสูตร Firefighter 1 ภายใน
1 ปหลังจากเขารวมหนวยดับเพลิง ซึง่หลักสตูร
จากการสนบัสนนุของรัฐมีหลายแหงและหนวย
ดับเพลิงมีสวนรวมดวย

 สถาบันดับเพลิงแหงรัฐ (State Fire
Academy): สถาบนัต้ังอยูในรัฐนวิยอรก มีชือ่วา
สถาบนัวิทยาศาสตรดับเพลิงแหงมอนทัวรฟอลส
มีท้ังสถานดัีบเพลิงคัดเลือกผูมีคุณสมบติัเหมาะสม
ไปฝกอบรมเพือ่เตรียมเปนบคุลากรระดับหัวหนา
ทีม หรือนักดับเพลิงสมัครไปอบรมดวยตัวเอง
โดยสถานีไมไดออกคาเลาเรียนและคาเดินทาง
ใหเหมือนผูท่ีไดรับการคัดเลือก

 การฝกในสถาน ี(In-House Training):
การฝกของหนวยดับเพลิงในสถานีจะตองทํา
อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง สวนใหญนิยมจัดใน
คืนวันอังคารท่ีสาม และ/หรือท่ีสีข่องเดือน ท้ังนี้
อาจมีการฝกพเิศษหรือฝกชวงวันหยดุสดุสปัดาห
โดยจะมีการประกาศลวงหนา 1 สปัดาหหรือแจง
ทางวิทยุสื่อสาร สมาชิกของหนวยตองเขารวม
ฝกทุกคร้ัง

1.4 การทดลองงาน (Probation) สมาชกิ
นกัดับเพลิงใหมตองไดรับการประเมินเม่ือทําครบ
2 เดือน 6 เดือน และ 1 ป เปนการทดลองงาน
3 ชวง หัวหนาสถานเปนผูประเมินประสทิธภิาพ
ของนักดับเพลิงใหม หากผลงานเปนท่ีพอใจก็
จะไดรับการบรรจุใหเปนนักดับเพลิงในสังกัด
อยางเต็มตัว ท้ังนีหั้วหนาสถานยีงัมีสทิธิจ์ะขยาย

 อุปกรณท่ีสถานีดับเพลิงเปนเจาของ
จะมีการปรับเปล่ียนไมไดเด็ดขาด หากสมาชิก
มีความประสงคจะซือ้ชดุดับเพลิงมาใชเองจะตอง
เลือกชนดิและรุนเดียวกบัท่ีหนวยดับเพลิงใชอยู
ในเวลานัน้และเปนผลิตภัณฑตรงตามมาตรฐาน
NFPA ท้ังนี้ หนวยดับเพลิงจะไมรับผิดชอบคา
ใชจายในการดูแลรักษาหรือซอมแซมอุปกรณ
ของนกัดับเพลิง

 แผนปายชื่อนักดับเพลิงใหติดท่ีดาน
หลังเสือ้คลุม ใชนามสกลุเทานัน้ หามใชชือ่เลน

1.3 การฝกอบรม (Training)
 หลักสูตรจากการสนับสนุนของรัฐ

หรือตัดระยะทดลองงาน รวมท้ังไลออกจาก
หนวย หากเห็นวานักดับเพลิงใหมไมผานการ
ประเมิน นักดับเพลิงใหมทุกคนตองตรวจสอบ
แผนการประเมิ นและควบคุมการทํางาน
ท่ีอยูในหองนายสถานีเพื่อจะไดรูวาตัวเองตอง
ทดลองงานนานเทาไหร และผลการประเมิน
เปนอยางไร

1.5 ขั้ นตอนการทํางานมาตรฐาน
(Standard Operating Procedures)

ข้ันตอนการทํางานมาตรฐานหรือ SOP
ท่ีบรรจุไวในหัวขอนี้เปนแนวปฏิบัติท่ีดีสําหรับ
หัวหนาหนวยและสมาชิกในหนวยดับเพลิง แต
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ผูบญัชาการสถานการณ หัวหนาทีม และสมาชกิ
อาจขาม SOP บางขอไปได หากเห็นวาอุปสรรค
ในการสั่งการหรือบัญชาการในเหตุเพลิงไหม
โดยมีหมายเหตุเพิ่มเติม ดังนี้

 คาํสัง่ทัว่ไป คําสัง่เขียนเปนลายลักษณ
ของหัวหนาสถานีหรือผูไดรับแตงต้ังซึ่งอธิบาย
ลักษณะการทํางานเพิ่มจากสวนท่ีเปนข้ันตอน
การทํางานมาตรฐานจะติดประกาศใหเห็นชดัเจน
บนปายแจงขาวของสถานี

 การประเมินและการเปล่ี ยนแปลง
ใดๆ เพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือมีการปรับปรุง
เทคโนโลยซีึง่ทําใหโดยหัวหนาหนวยตางๆ จะทํา
เปนรายป หรือตามท่ีจําเปน

 การทบทวนนโยบายและข้ันตอนการ
ทํางานตองทําเปนรายป และตองม่ันใจวามีการ
ปฏิบัติตาม รวมท้ังตองมีการปรับเปล่ียนตาม
ความจาํเปนเพ่ือใหมปีระสทิธภิาพการทาํงานสงูข้ึน

1.6 สทิธขิองอาสาสมคัรตามกฎหมาย
(Volunteer Firefighters' Bill of Rights)

สถานดัีบเพลิงของรัฐทุกแหงในสหรัฐฯ มี
นกัดับเพลิงท่ีเปนอาสาสมัครเขามารวมงานดวย
หรือเปนสถานีของอาสาสมัครดับเพลิงโดยตรง
ซึง่อยูในสถานะสมาชกิของสถานดัีบเพลิงและจะ
ไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปนี้

 บรรยากาศการทํางานท่ี ได รับการ
ปฏิบัติเชนนักดับเพลิงอาชีพและเปนบุคคล
ทรงคุณคา

 การเคารพ การยอมรับและรางวัล
สําหรับทัศนคติและประสิทธิภาพการทํางาน

 ความรู เกี่ ยวกั บองค กร นโยบาย
ผูคนและโครงการตางๆ

 แนวทางการทํางาน การตรวจสอบ
และการกํากับดูแล

 การมอบหมายงานตามความสามารถ
ความรู  ถิ่นอาศัย ประสบการณ และความ
ตองการ

 โอกาสในการมีสวนรวม การพัฒนา
ความกาวหนา และประสบการณท่ีหลากหลาย

 ได รับการฝกท่ี มีคุณภาพเทียบเทา
มาตรฐานระดับทองถิน่ ระดับรัฐ และระดับชาติ

 มีสิทธิเขารวมประชุม มีสวนรวมใน
คณะกรรมและองคกรเพื่อวางแผนงาน

 ไดรับการประเมิน และแจงผลเปนระยะ
 ไดรับการยกยองชมเชยจากนักดับ

เพลิง คนอ่ืนๆ และชุมชน
หัวขอที ่2 การตอบโตเหต ุ(Section 2.0

Response)
2.1 สญัญาณเตอืน นกัดับเพลิงท้ังหมด

ตองเตรียมพรอมตอบโตสญัญาณเตือน (ออกไป
ระงับเหตุ) นักดับเพลิงท่ีกําลังทํางานอยูหรือ
ไดรับอนุญาตใหหยุดพักตองพรอมตอบสนอง
สัญญาณเตือน (การแจงเหตุ) โดยเฉพาะใน
เวลากลางวัน จะไมมีการละเมิดสิทธิท่ีจะไดรับ

การเรียกตัวของนกัดับเพลิง แตหากหัวหนาทีม
ไมเรียกนกัดับเพลิงคนใดไป คนนัน้ตองกลับไป
ทํางาน (ท่ีกําลังทําอยู) ตอ มิฉะนั้นอาจถกูเพิก
ถอนสทิธิในการออกผจญเพลิงในโอกาสตอไป

2.2 ไฟประจํารถสีน้ําเงินหรือสีแดง
การจะใชไฟประจํารถสีน้ําเงินหรือสีแดงในรัฐ
นิวยอรกอยางถูกตองตองขอรับใบอนุญาตจาก

หัวหนาสถานีหรือผูไดรับการแตงต้ัง
 ไฟสีน้ําเงินเปนไฟสําหรับรถของนัก

ดับเพลิงอาสาสมัครท่ีเขารวมระงับเหตุฉุกเฉิน
ติดไวหนารถท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
โดยตองมีใบอนุญาตจากหัวหนาสถานีเทานั้น
จงึจะใชได

 ไฟสีแดงสําหรับรถนักดับเพลงของ
สถานีดับเพลิงถือเปนรถฉุกเฉินของสถานีเขา
ทําการระงับเหตุ โดยไฟจะตองติดไวหนารถท่ี
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน

 ผู ขับรถฉุกเฉินท่ี ไดรับอนุญาตของ
สถานีดับเพลิงหรือรถสวนบุคคลของผูมีหนาท่ี
ระงับเหตุตองขับอยางระมัดระวังและคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูใชยวดยานรายอ่ืน การ
ฝาฝนกฎจราจรจะพิจารณาตามสีของไฟท่ีใช
(น้ําเงินหรือแดง) ตามท่ีไดรับใบอนุญาตจาก
หัวหนาสถานีดับเพลิง ซึ่งมีบทลงโทษตอไปนี้
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 ความผิดคร้ั งแรก ระงับการใช ใบ
อนุญาตเปนเวลา 7 วัน

 ความผิดคร้ังท่ีสอง ระงับการใชใบ
อนุญาตเปนเวลา 30 วัน

 ความผิดคร้ั งท่ี สาม ไม ว าจะเปน
สมาชิกหรือหัวหนาหนวยจะถูกพิจารณาโทษ
ทางวินยัโดยคณะกรรมการควบคุมอัคคีภัยแหงรัฐ

2.3 การเขาระงบัเหตุดวยพาหนะสวนตัว
นักดับเพลิงท่ีเขารวมระงับเหตุทกคร้ังตองทํา
ตามกฎจราจร การใชความเร็วสูงอาจถูกใบสั่ง
ท้ังนี้ ควรเขาระงับเหตุจากสถานี แตถาขับรถ
ไปยังจุดเกิดเหตุเอง ตองจอดรถใหพนทางหรือ
จอดบนถนนฝงตรงขามในระยะท่ีเหมาะสม

2.4 การเขาระงับเหตุจากสถานี นักดับ
เพลิงตองเตรียมพรอมเขาระงบัเหตุตามท่ีไดรับ
แจงจากสถานดัีบเพลิง โดยข้ึนรถจากสถานตีรง
ไปยังจุดเกิดเหตุตามท่ีไดรับแจง โดยคนขับรถ
จะเคล่ือนรถเม่ือมีนกัดับเพลิงครบจาํนวนและมี
วัสดุอุปกรณดับเพลิงเต็มอัตรา และไดรับคําสั่ง
หามแวะกลางทางเด็ดขาด ดังนั้นนักดับเพลิง
ท่ีไมไดข้ึนรถจากสถานไีมควรคาดหวังคนขับจะ
จอดรับนกัดับเพลิงกลางทาง และอยาพยายาม
โบกรถดับเพลิงใหจอดรับตัวเอง

2.5 รถดับเพลิงจะเขาระงับเหตุตาม
ท่ีไดรับแจงเปนไปตามท่ีกําหนดไว

 ระบรุถดับเพลิงและรถฉุกเฉินท้ังหมด
(ตามรหัสและตัวเลขกํากับรถ เชน ER 481,
Ladder 492, ETA 483 เปนตน) ท่ีไดรับคําสั่ง
ใหออกไประงับเหตุ โดยแยกรถท่ีไประงับเหตุ
ในเมืองกับรถท่ีเขาระงับเหตุในหมูบาน และ
ระบรุถท่ีออกไปปฏิบติังานตามลักษณะเกดิเหตุ
เชน ไฟไหมอาคารสูง ไฟไหมรถยนต ไฟไหม
โรงงาน ไฟไหมสายไฟฟา การปฏิบติังานแพทย
ฉุกเฉิน ฯลฯ

 ผูบัญชาการสถานการณ (Incident
Commander) อาจเรียกใชรถเปนกรณีพิเศษ

 ตอบโตเหตุฉุกเฉิน หรือตอบโตเหตุ
ดวนข้ันท่ี 1 (Priority One response) ใชไฟสแีดง
และไซเรนขณะเขาท่ีเกิดเหตุ

 ตอบโตเหตุไมฉุกเฉิน หรือตอบโตเหตุ
ข้ันท่ี 2 (Priority Two response) ไมมีการใชไฟ
สีแดงและไซเรนขณะเขาท่ีเกิดเหตุ การขับรถ
จะตองเปนไปตามกฎหมายจราจรของรัฐ การ
ตอบโตเหตุฉุกเฉินอาจลดระดับลงมาเปนการ
ตอบโตเหตุไมฉุกเฉินดวยคําสัง่ของผูบญัชาการ
สถานการณ

2.6 คนขับรถดับเพลิง (Apparatus
Drivers) คนขับจะตองใชความระมัดระวังอยาง
สูงสุดเม่ือขับออกไประงับเหตุ เตรียมพรอม
รับมือกับสิ่งไมคาดคิด อยาใชความเร็วเกิน
กําหนด รถดับเพลิงคันท่ีสองท่ีขับตามมาตอง
ฟงวิทยุรับคําสั่งจากหัวหนาหนวย ท้ังนี้ ถาเปน
ไปได ใหรถคันสองเขาท่ีเกิดเหตุจากทิศทาง
ท่ีตางออกไป เม่ือกลับถงึสถานเีปนหนาท่ีความ
รับผิดชอบของคนขับท่ีจะตองทําใหม่ันใจวา รถ
ดับเพลิงกลับเขามาในสภาพพรอมจะปฏิบติังาน
เชน ไดรับการลาง เติมน้ํามัน ฯลฯ รวมท้ังตอง
ลงบันทึกการทํางานใหเรียบรอยดวย

2.7 นักดับเพลิง นักดับเพลิงท่ีขับหรือ
โดยสารรถดับเพลิง ถาเปนไปได ใหแตงชุด
ดับเพลิง ต็มอัตรา หามนกัดับเพลิงยนืดานนอก

ตัวรถ รวมท้ังท่ีพกัเทาหลังรถ ถามีเข็มขัดนริภัย
ให รัดไว อยาพยายามสวมชุดดับเพลิงขณะ
โดยสารอยูในรถเพราะอาจเกิดการบาดเจ็บได

2.8 นโยบายปลอดยาเสพติดและ
แอลกอฮอล

 นกัดับเพลิงท่ีตองสงสัยเสพยาเสพติด
หรือแอลกอฮอลหรือสิง่เสพติดอ่ืนๆ ตองใหออก
จากการปฏิบัติงานภาคสนาม และกักตัวไว
ตรวจสอบจากเจาหนาท่ีซึง่มีหนาท่ีโดยตรง

 สถานีดับเพลิงตองดําเนินนโยบาย
ยาเสพติดและแอลกอฮอลตองเปนศูนย แมแต
ในระหวางการดับเพลิง ปฏิบัติงานรถดับเพลิง
หรืออุปกรณอ่ืนๆ

 นักดับเพลิงใหมตองมีระเบียบวินัย
ตามขอบังคับ เชื่อฟงคําสั่งผูบังคับบัญชาและ
ผูอาวุโส รวมท้ังปฏิบัติตัวตามกฎหมายอยาง
เครงครัด

จากท่ียกตัวอยางท่ียกมา 2 ขอ จะเห็นวา
SOP ของหนวยดับเพลิง (สถานีดับเพลิง) ใน
สหรัฐอเมริกา ไมใชเปนแคการเขียนข้ันตอน
การทํางานท่ีเปนมาตรฐานเทานั้น แตไดเอา
นโยบายและบญัชรีายชือ่นกัดับเพลิงกบัอุปกรณ
ตางๆ มารวมไวดวย อาจเรียกไดวาเปนปูมของ
สถานีไดเลย เพราะ SOP มีขอมูลทุกอยางของ
สถานีดับเพลิงนั้นๆ ผมวาสถานีดับเพลิงใน
เมืองไทยนาจะลองทําบาง เก็บขอมูลทุกอยาง
ต้ังแตชื่อและลําดับชั้นของนักดับเพลิง วัสดุ
อุปกรณ แผนการฝกอบรม แผนการเงนิ วิธกีาร
ทํางานในแตละสถานการณ ฯลฯ ผูอาน SOP
จะรูทุกอยางเกี่ยวกับสถานี หัวหนาสถานีและ
นักดับเพลิงผูปฏิบัติก็ไมตองถามไถอะไรใคร
มาก เม่ือเกดิเหตุกจ็ะรูทันทีวาจะออกไปทํางาน
กับใครบาง ไปอยางไร และใชเวลาเทาไหร เม่ือ
ไปถงึท่ีเกดิแลวจะตองทําอะไร 1 2 3 ไฟดับแลว
จะทําอยางไร 4 5 6

อยางท่ีบอกไปต้ังแตตน งานดับเพลิง
ไมใชงานงายๆ นึกจะทําอะไรก็ทํา ตรงกันขาม
ดับเพลิงเปนงานยากและซบัซอน จะตองทําตาม
ข้ันตอนมาตรฐานอยางเครงครัด ต้ังแตไดรับ
แจงเหตุ การระดมพล การแตงตัว การเตรียม
อุปกรณ การเดินทางจนกระท่ังการดับเพลิง ตอง
มีระเบียบแบบแผน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
โดยเร็วและนักดับเพลิงท้ั งหมดกลับสถานี
อยางปลอดภัย ไรเจ็บตายและอวัยวะครบ!

ฉบับนีเ้ขยีนยาวไปหนอย หวงัวาคงอาน
จนจบ แลวพบกันใหม สวสัดคีรบั


