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มีสมาชิกหลายทานถามผม “SOP” คือ
อะไร? มีความสําคัญและจําเปนกับการทํางาน
มากนอยขนาดไหน ก็จัดใหเลยครับ
“SOP” ยอมาจาก “Standard Operating
Procedures” หมายถึง “กระบวนการหรือขัน้ ตอน
การทํางานมาตรฐาน” สําหรับใหผปู ฏิบตั ิงานทํา
ตาม เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
การทํา งาน มี ใช ใ นสถานประกอบการและ
หนวยงานทัว่ ไปทีม่ ีกระบวนการทํางานซับซอน
หรือตองทํางานตามลําดับขั้นตอน ตัวอยางคือ
งานดับเพลิง ในสหรัฐอเมริกาหนวยดับเพลิง
ไมวาเล็กหรือใหญ เปนของรัฐหรือของเอกชน
ทัง้ หมดตองทํา SOP เปนเสมือนคัมภีรดบั เพลิง
ประจําสถานี เขียนละเอียดยิบถึงทุกสิง่ ทุกอยาง
ที่อยูในหนวย ตั้งแตการระบุตัวนักดับเพลิงใน
สังกัดและแยกกลุมเพือ่ แจกจายเครื่องแตงกาย
และอุปกรณ ไปจนถึงการขัน้ ตอนการระงับเหตุ
เพลิงไหมและกูภัยในกรณีตางๆ
งานดับเพลิงไมใชงานที่นึกจะอะไรก็ทํา
ไดเลย แตเปนงานทีม่ ลี าํ ดับขัน้ ตอนโดยกําหนด
ไวคอนขางตายตัว อะไรทํากอนอะไรทําหลัง จะ
ขามขั้นตอนกระโดดไปกระโดดมาไมได เพราะ
นอกจากงานจะไมสาํ เร็จยังอาจเปนอันตรายถึง
ชีวิต ซึ่งหัวหนาสถานีดับเพลิงเปนผูรับผิดชอบ
ในการจัดทํา SOP จัดการฝกอบรมนักดับเพลิง

รวมทั้งควบคุมดูแลใหนักดับเพลิงทําตาม SOP
ระหวางการระงับเหตุในสถานการณจริงดวย
SOP จริงๆ แลว คลายสูตรอาหาร จะตอง
ทําตามนัน้ เพือ่ ใหอาหารอรอย ถาเปนงานก็เพือ่
ใหงานมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติคือนักดับเพลิง
ทุกคนในสถานีตงั้ แตหวั หนาสถานีจนถึงนักดับ
เพลิงหนาใหมจะตองฝกทําตามสูตรจนชํานาญ
ขอดีคอื เมือ่ จําจนขึน้ ใจหรือฝกฝนจนคลองตาม
SOP ตอไปก็ไมตองสั่งการหรือจัดทัพอะไรมาก
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมขึ้น ทุกคนจะรูหมดวาจะ
ตองทําอะไรบาง กอนหลัง ใครมีหนาที่ อะไร
แบงงานกันทําอยางถูกตอง ไมเกิดความสับสน
ตัวอยางการเขียน SOP ของหนวยดับเพลิง
ในสหรัฐอเมริกา สวนใหญบรรจุเนื้ อหาไวไม
นอยกวา 30 หัวขอ (Section) ไมรวมภาคผนวก
มากนอยกวานีข้ นึ้ อยูก บั ขอบเขตความรับผิดชอบ
ของสถานี โดยจะตองมีหัวขอครอบคลุมภารกิจ

ที่จะตองปฏิบัติ และในแตละขัวหอของมี SOP
ของตัวเองอีกตางหาก เรียกว าทุ กเรื่ องราวมี
รายละเอียดและลําดับขั้นตอนไวหมด ดังนี้
Section 1.0 Members (สมาชิ กใน
หนวยดับเพลิง)
Section 2.0 Response (การตอบโต
เหตุฉกุ เฉิน/อัคคีภัยตามทีไ่ ดรับแจง)
Section 3.0 Communications (การ
ติดตอสือ่ สาร)
Section 4.0 Chain of Command (สาย
งานบังคับบัญชา)
Section 5.0 Fire ground Operations
(การปฏิบัตงิ านในพื้นทีเ่ พลิงไหม)
Section 6.0 The Fire Station (สถานี
ดับเพลิง)
Section 7.0 Hazardous Materials
(วัตถุอนั ตราย)
Section 8.0 Flat Ice Surface Rescue
(การกูภ ัยบนพืน้ น้าํ แข็ง)
Section 9.0 Accountability System
(ระบบการตรวจสอบบุคลากร)
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 (การสํารวจหลังไฟดับ/นักดับเพลิง
หนาใหม)
Section 13.0 Incident Rehabilitation
(การฟน ฟูสถานการณ)
Section 14.0 Live Fire Training (การ
ฝกดับไฟจริง)
Section 15.0 Extrication and Rescue
(การชวยผู บาดเจ็บออกมาจากที่เกิดเหตุและ
การกูภยั )
Section 16.0 Carbon Monoxide (แกส
คารมอนนอกไซด)
Section 17.0 Air Ambulance (อากาศยาน
นําตัวผูเ จ็บสงโรงพยาบาล)
Section 18.0 Rope Rescue Incidents
(สถานการณที่ตอ งกูภ ัยดวยเชือก)
Section 19.0 Confidential Incidents
(สถานการณที่เปนความลับ)
Section 20.0 Operations at Natural
and LP Gas Leaks (การระงั บ เหตุ แ ก ส
ธรรมชาติ/แกสหุงตมรั่วไหล)
Section 21.0 Wild Land Search and
Rescue (การคนหาและกูภัยไฟปา)
Section 22.0 Emergency Medical
Protocol (การปฏิบัติงานแพทยฉุกเฉิน)
Section 23.0 Marine Operations
(การปฏิบตั ิงานทางทะเล)
Section 24.0 Fire Education Unit
(หนวยบริการความรูดานอัคคีภัย)
Section 25.0 Thermal Imaging Camera
(กลองสรางภาพดวยความรอน)
Section 26.0 Personal Protective
Clothing (PPE) Care (การดูแลรักษาเสื้อผา
ปองกันสวนบุคคล)
Section 27.0 High Rise Firefighting
(การดับไฟตึกสูง)
Section 28.0 Financial Procedures
(การจัดการดานบัญชี/การเงิน)
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
(ขอบังคับทองถิน่ )

Section 32.0 Photography at Emergencies
(การถายภาพสถานการณฉุกเฉิน)
Addendum Misc. Forms, Reports
(ภาคผนวก: แบบฟอรม การรายงาน)
ผมขอยกตัวอยางรายละเอียดหัวขอแรก
Section 1.0 Members เปนอธิบายถึงสมาชิก
ของสถานีซงึ่ ก็คอื นักดับเพลิง SOP ในสวนนีเ้ ปน
การจําแนกนักดับเพลิงออกเปนกลุมเพื่อใชใน

การแจกอุปกรณ การฝกอบรม การทดสอบ และ
การปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
1.1 การจําแนกนักดับเพลิงทีป่ ฏิบตั งิ าน
อยู (Classifications of Active Firefighters)
พิจารณาตามความสามารถทางกายภาพและ
ความแข็งแรงของสุขภาพทีไ่ ดรบั การรับรองทาง
การแพทย
 Class A Firefighters เปนนักดับเพลิง
ทีไ่ ดรบั การบรรจุเปนพนักงานภายในของสถานี
ซึ่งไมมีขอจํากัดทางการแพทยในการใชเครื่อง
ชวยหายใจ
 Class B Firefighters อาจไมใชนักดับ
เพลิงภายในของสถานี แตไดรบั การรับรองทาง
การแพทยวาสามารถใชเครื่องชวยหายใจได
 Class C Firefighters เปนบุคลากร
สนับสนุนการทํางานภาคสนาม แตไมไดการ
รับรองทางการแพทยใหใชเครื่องชวยหายใจ
 Class D Firefighters เปนนักดับเพลิง
ที่ไมไดรบั การรับรองทางการแพทยใหสามารถ
ปฏิบตั งิ านดับเพลิงได
1.2 อุปกรณ (Equipment) หลังจากผาน
การทดสอบทางกายภาพและเขารวมในหนวยแลว
สมาชิกจะไดรบั แจกอุปกรณดบั เพลิงตามการจําแนก
ในขอ 1.1
 หมวกดับเพลิง หัวหนาหนวยหรือผู
ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่แทนเปนผูเลือกสี

ของหมวกสําหรับสมาชิก
 สีดํา สําหรับนักดับเพลิงทดลองงาน/
นักดับเพลิงใหม/นักดับเพลิงฝกหัด
 สีแดง สําหรับนักดับเพลิงผูป
 ฏิบตั งิ าน
ปกติ
 สีขาว สําหรับนักดับเพลิงระดับหัวหนา
ผูบญ
ั ชาการ
 สีเหลือง สําหรับนักดับเพลิงทําหนาที่
Safety Officer/ผูฝก สอนดับเพลิง
 เสือ
้ คลุมและกางเกงดับเพลิง
 รองเทาดับเพลิง
 ถุงมือ Nomex
 ปายแขวนแสดงตัว (Accountability
Tags)
 ปายสีนา
้ํ เงินเมือ่ อยูภ าคสนาม 1 ปาย
 ปายสีแดงเมื่ออยูในหนวย 1 ปาย
 ป ายสี น้ําเงิ นสําหรับนั กดับเพลิ งใหม
ในการเรียกระดมพล 1 ปาย
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อุปกรณตางๆ ที่ทางสถานีแจกใหนัก
ดับเพลิงยังคงเปนสมบัตขิ องสถานี นักดับเพลิง
ต องรั กษาให อุ ปกรณ อยู ในสภาพใช งานได ดี
หากอุปกรณไดรับความเสียหายระหวางปฏิบตั ิ
งานดับเพลิงตองแจงใหหัวหนาทราบทันทีเพื่อ
ทําการแกไข เมื่ ออุปกรณบกพรองจนตองทํา
การซอมแซม คาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จะเรียกเก็บจาก
นักดับเพลิงที่ใชงานอุปกรณนั้น

สถาบันดับเพลิงแหงรัฐ (State Fire
Academy): สถาบันตัง้ อยูใ นรัฐนิวยอรก มีชอื่ วา
สถาบันวิทยาศาสตรดบั เพลิงแหงมอนทัวรฟอลส
มีทงั้ สถานีดบั เพลิงคัดเลือกผูม คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ไปฝกอบรมเพือ่ เตรียมเปนบุคลากรระดับหัวหนา
ทีม หรือนักดับเพลิงสมัครไปอบรมดวยตัวเอง
โดยสถานีไมไดออกคาเลาเรียนและคาเดินทาง
ใหเหมือนผูที่ไดรับการคัดเลือก
 การฝกในสถานี (In-House Training):
การฝ กของหน วยดั บเพลิ งในสถานี จะต องทํา
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง สวนใหญนิยมจัดใน
คืนวันอังคารทีส่ าม และ/หรือทีส่ ขี่ องเดือน ทัง้ นี้
อาจมีการฝกพิเศษหรือฝกชวงวันหยุดสุดสัปดาห
โดยจะมีการประกาศลวงหนา 1 สัปดาหหรือแจง
ทางวิทยุสื่อสาร สมาชิกของหนวยตองเขารวม
ฝกทุกครัง้
1.4 การทดลองงาน (Probation) สมาชิก
นักดับเพลิงใหมตอ งไดรบั การประเมินเมือ่ ทําครบ
2 เดือน 6 เดือน และ 1 ป เปนการทดลองงาน
3 ชวง หัวหนาสถานเปนผูป ระเมินประสิทธิภาพ
ของนักดับเพลิงใหม หากผลงานเปนที่พอใจก็
จะไดรับการบรรจุใหเปนนักดับเพลิงในสังกัด
อยางเต็มตัว ทัง้ นีห้ วั หนาสถานียงั มีสทิ ธิจ์ ะขยาย

อุปกรณที่สถานีดับเพลิงเปนเจาของ
จะมีการปรับเปลี่ยนไมไดเด็ดขาด หากสมาชิก
มีความประสงคจะซือ้ ชุดดับเพลิงมาใชเองจะตอง
เลือกชนิดและรุน เดียวกับทีห่ นวยดับเพลิงใชอยู
ในเวลานัน้ และเปนผลิตภัณฑตรงตามมาตรฐาน
NFPA ทั้งนี้ หนวยดับเพลิงจะไมรับผิดชอบคา
ใชจายในการดูแลรักษาหรือซอมแซมอุปกรณ
ของนักดับเพลิง
 แผนปายชื่ อนักดับเพลิงใหติดที่ ดาน
หลังเสือ้ คลุม ใชนามสกุลเทานัน้ หามใชชอื่ เลน
1.3 การฝกอบรม (Training)
 หลั กสู ตรจากการสนั บสนุ นของรั ฐ

หรื อตั ดระยะทดลองงาน รวมทั้ งไล ออกจาก
หนวย หากเห็นวานักดับเพลิงใหมไมผานการ
ประเมิน นักดับเพลิงใหมทุกคนตองตรวจสอบ
แผนการประเมิ นและควบคุ มการทํ า งาน
ที่อยูในหองนายสถานีเพื่อจะไดรูวาตัวเองตอง
ทดลองงานนานเทาไหร และผลการประเมิน
เปนอยางไร
1.5 ขั้ นตอนการทํ า งานมาตรฐาน
(Standard Operating Procedures)
ขั้นตอนการทํางานมาตรฐานหรือ SOP
ที่บรรจุไวในหัวขอนี้เปนแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ
หัวหนาหนวยและสมาชิกในหนวยดับเพลิง แต







(State Sponsored Courses): สมาชิกตองเขา
รับการฝกอบรมหลักสูตร Firefighter 1 ภายใน
1 ปหลังจากเขารวมหนวยดับเพลิง ซึง่ หลักสูตร
จากการสนับสนุนของรัฐมีหลายแหงและหนวย
ดับเพลิงมีสวนรวมดวย
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ผูบ ญ
ั ชาการสถานการณ หัวหนาทีม และสมาชิก
อาจขาม SOP บางขอไปได หากเห็นวาอุปสรรค
ในการสั่งการหรือบัญชาการในเหตุเพลิงไหม
โดยมีหมายเหตุเพิ่มเติม ดังนี้
 คําสัง่ ทัว
่ ไป คําสัง่ เขียนเปนลายลักษณ
ของหัวหนาสถานีหรือผูไดรับแตงตั้งซึ่งอธิบาย
ลักษณะการทํางานเพิ่มจากสวนที่เปนขั้นตอน
การทํางานมาตรฐานจะติดประกาศใหเห็นชัดเจน
บนปายแจงขาวของสถานี
 การประเมิ น และการเปลี่ ยนแปลง
ใดๆ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นหรือมีการปรับปรุง
เทคโนโลยีซงึ่ ทําใหโดยหัวหนาหนวยตางๆ จะทํา
เปนรายป หรือตามที่จําเปน
 การทบทวนนโยบายและขั้นตอนการ
ทํางานตองทําเปนรายป และตองมัน่ ใจวามีการ
ปฏิบัติตาม รวมทั้งตองมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความจําเปนเพือ่ ใหมปี ระสิทธิภาพการทํางานสูงขึน้
1.6 สิทธิของอาสาสมัครตามกฎหมาย
(Volunteer Firefighters' Bill of Rights)
สถานีดบั เพลิงของรัฐทุกแหงในสหรัฐฯ มี
นักดับเพลิงทีเ่ ปนอาสาสมัครเขามารวมงานดวย
หรือเปนสถานีของอาสาสมัครดับเพลิงโดยตรง
ซึง่ อยูใ นสถานะสมาชิกของสถานีดบั เพลิงและจะ
ไดรับสิทธิประโยชนดังตอไปนี้
 บรรยากาศการทํ า งานที่ ไ ด รั บ การ
ปฏิ บั ติ เช นนั ก ดั บเพลิ ง อาชี พและเป นบุ คคล
ทรงคุณคา
 การเคารพ การยอมรั บ และรางวั ล
สําหรับทัศนคติและประสิทธิภาพการทํางาน
 ความรู เกี่ ยวกั บองค ก ร นโยบาย
ผูค นและโครงการตางๆ
 แนวทางการทํางาน การตรวจสอบ
และการกํากับดูแล
 การมอบหมายงานตามความสามารถ
ความรู ถิ่ นอาศั ย ประสบการณ และความ
ตองการ

การเรียกตัวของนักดับเพลิง แตหากหัวหนาทีม
ไมเรียกนักดับเพลิงคนใดไป คนนัน้ ตองกลับไป
ทํางาน (ที่กําลังทําอยู) ตอ มิฉะนั้นอาจถูกเพิก
ถอนสิทธิในการออกผจญเพลิงในโอกาสตอไป
2.2 ไฟประจํารถสีน้ําเงินหรือสีแดง
การจะใชไฟประจํารถสีน้ําเงินหรือสีแดงในรัฐ
นิวยอรกอยางถูกตองตองขอรับใบอนุญาตจาก

โอกาสในการมีสวนรวม การพัฒนา
ความกาวหนา และประสบการณที่หลากหลาย
 ได รั บ การฝ ก ที่ มี คุ ณ ภาพเที ย บเท า
มาตรฐานระดับทองถิน่ ระดับรัฐ และระดับชาติ
 มี สิ ทธิ เข าร วมประชุม มี ส วนร วมใน
คณะกรรมและองคกรเพื่อวางแผนงาน
 ไดรบ
ั การประเมิน และแจงผลเปนระยะ
 ได รั บ การยกย องชมเชยจากนั ก ดั บ
เพลิง คนอื่นๆ และชุมชน
หัวขอที่ 2 การตอบโตเหตุ (Section 2.0
Response)
2.1 สัญญาณเตือน นักดับเพลิงทัง้ หมด
ตองเตรียมพรอมตอบโตสญ
ั ญาณเตือน (ออกไป
ระงับเหตุ) นักดับเพลิงที่กําลังทํางานอยูหรือ
ไดรับอนุญาตใหหยุดพักตองพรอมตอบสนอง
สัญญาณเตือน (การแจงเหตุ ) โดยเฉพาะใน
เวลากลางวัน จะไมมีการละเมิดสิทธิที่จะไดรับ


หัวหนาสถานีหรือผูไดรับการแตงตั้ง
 ไฟสี น้ําเงิ น เป นไฟสําหรั บ รถของนั ก
ดับเพลิงอาสาสมัครที่เขารวมระงับเหตุฉุกเฉิน
ติดไวหนารถที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
โดยตองมีใบอนุญาตจากหัวหนาสถานีเทานั้น
จึงจะใชได
 ไฟสี แ ดงสํา หรั บ รถนั ก ดั บ เพลงของ
สถานีดับเพลิงถือเปนรถฉุกเฉินของสถานีเขา
ทําการระงับเหตุ โดยไฟจะตองติดไวหนารถที่
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
 ผู ขั บ รถฉุ ก เฉิ น ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตของ
สถานีดับเพลิงหรือรถสวนบุคคลของผูมีหนาที่
ระงับเหตุตองขับอยางระมัดระวังและคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผู ใช ยวดยานรายอื่ น การ
ฝาฝนกฎจราจรจะพิจารณาตามสีของไฟที่ ใช
(น้ําเงินหรือแดง) ตามที่ไดรับใบอนุญาตจาก
หัวหนาสถานีดับเพลิง ซึ่งมีบทลงโทษตอไปนี้
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ความผิ ด ครั้ งแรก ระงั บ การใช ใ บ
อนุญาตเปนเวลา 7 วัน
 ความผิ ดครั้ ง ที่ ส อง ระงั บ การใช ใบ
อนุญาตเปนเวลา 30 วัน
 ความผิ ด ครั้ งที่ สาม ไม ว า จะเป น
สมาชิกหรือหัวหนาหนวยจะถูกพิจารณาโทษ
ทางวินยั โดยคณะกรรมการควบคุมอัคคีภยั แหงรัฐ
2.3 การเขาระงับเหตุดว ยพาหนะสวนตัว
นักดับเพลิงที่เขารวมระงับเหตุทกครั้งตองทํา
ตามกฎจราจร การใชความเร็วสูงอาจถูกใบสั่ง
ทั้งนี้ ควรเขาระงับเหตุจากสถานี แตถาขับรถ
ไปยังจุดเกิดเหตุเอง ตองจอดรถใหพนทางหรือ
จอดบนถนนฝงตรงขามในระยะที่เหมาะสม
2.4 การเขาระงับเหตุจากสถานี นักดับ
เพลิงตองเตรียมพรอมเขาระงับเหตุตามทีไ่ ดรบั
แจงจากสถานีดบั เพลิง โดยขึน้ รถจากสถานีตรง
ไปยังจุดเกิดเหตุตามที่ไดรับแจง โดยคนขับรถ
จะเคลือ่ นรถเมือ่ มีนกั ดับเพลิงครบจํานวนและมี
วัสดุอุปกรณดับเพลิงเต็มอัตรา และไดรับคําสั่ง
หามแวะกลางทางเด็ดขาด ดังนั้นนักดับเพลิง
ทีไ่ มไดขนึ้ รถจากสถานีไมควรคาดหวังคนขับจะ
จอดรับนักดับเพลิงกลางทาง และอยาพยายาม
โบกรถดับเพลิงใหจอดรับตัวเอง
2.5 รถดั บ เพลิ ง จะเข าระงั บ เหตุ ตาม
ที่ไดรับแจงเปนไปตามที่กําหนดไว
 ระบุรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินทัง้ หมด
(ตามรหัสและตัวเลขกํากับรถ เชน ER 481,
Ladder 492, ETA 483 เปนตน) ที่ไดรับคําสั่ง
ใหออกไประงับเหตุ โดยแยกรถที่ไประงับเหตุ
ในเมืองกับรถที่ เขาระงับเหตุในหมู บาน และ
ระบุรถทีอ่ อกไปปฏิบตั งิ านตามลักษณะเกิดเหตุ
เชน ไฟไหมอาคารสูง ไฟไหมรถยนต ไฟไหม
โรงงาน ไฟไหมสายไฟฟา การปฏิบตั งิ านแพทย
ฉุกเฉิน ฯลฯ


ผู บั ญชาการสถานการณ (Incident
Commander) อาจเรียกใชรถเปนกรณีพิเศษ
 ตอบโต เหตุ ฉุ กเฉิ น หรื อตอบโต เหตุ
ดวนขัน้ ที่ 1 (Priority One response) ใชไฟสีแดง
และไซเรนขณะเขาที่เกิดเหตุ
 ตอบโตเหตุไมฉก
ุ เฉิน หรือตอบโตเหตุ
ขัน้ ที่ 2 (Priority Two response) ไมมกี ารใชไฟ
สีแดงและไซเรนขณะเขาที่เกิดเหตุ การขับรถ
จะตองเปนไปตามกฎหมายจราจรของรัฐ การ
ตอบโตเหตุฉุกเฉินอาจลดระดับลงมาเปนการ
ตอบโตเหตุไมฉกุ เฉินดวยคําสัง่ ของผูบ ญ
ั ชาการ
สถานการณ
2.6 คนขั บ รถดั บ เพลิ ง (Apparatus
Drivers) คนขับจะตองใชความระมัดระวังอยาง
สู งสุ ดเมื่ อขั บออกไประงั บเหตุ เตรี ยมพร อม
รั บ มื อกั บสิ่ ง ไม คาดคิ ด อย าใช ความเร็ วเกิ น
กําหนด รถดับเพลิงคันที่สองที่ขับตามมาตอง
ฟงวิทยุรับคําสั่งจากหัวหนาหนวย ทัง้ นี้ ถาเปน
ไปได ใหรถคันสองเขาที่ เกิดเหตุจากทิศทาง
ทีต่ า งออกไป เมือ่ กลับถึงสถานีเปนหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบของคนขับที่จะตองทําใหมั่นใจวา รถ
ดับเพลิงกลับเขามาในสภาพพรอมจะปฏิบตั งิ าน
เชน ไดรับการลาง เติมน้ํามัน ฯลฯ รวมทั้งตอง
ลงบันทึกการทํางานใหเรียบรอยดวย
2.7 นักดับเพลิง นักดับเพลิงที่ขับหรือ
โดยสารรถดั บเพลิ ง ถ าเป นไปได ใหแต งชุ ด
ดับเพลิง ต็มอัตรา หามนักดับเพลิงยืนดานนอก


ตัวรถ รวมทัง้ ทีพ่ กั เทาหลังรถ ถามีเข็มขัดนิรภัย
ให รั ดไว อย าพยายามสวมชุ ดดั บเพลิ ง ขณะ
โดยสารอยูใ นรถเพราะอาจเกิดการบาดเจ็บได
2.8 นโยบายปลอดยาเสพติ ดและ
แอลกอฮอล
 นักดับเพลิงทีต
่ องสงสัยเสพยาเสพติด
หรือแอลกอฮอลหรือสิง่ เสพติดอืน่ ๆ ตองใหออก
จากการปฏิ บั ติ งานภาคสนาม และกั กตั วไว
ตรวจสอบจากเจาหนาที่ซงึ่ มีหนาทีโ่ ดยตรง
 สถานี ดั บ เพลิ ง ต อ งดํา เนิ น นโยบาย
ยาเสพติดและแอลกอฮอลตองเปนศูนย แมแต
ในระหวางการดับเพลิง ปฏิบัติงานรถดับเพลิง
หรืออุปกรณอื่นๆ
 นั ก ดั บ เพลิ ง ใหม ต องมี ระเบี ย บวิ นั ย
ตามขอบังคับ เชื่อฟงคําสั่งผูบังคับบัญชาและ
ผูอาวุโส รวมทั้ งปฏิบัติตัวตามกฎหมายอยาง
เครงครัด
จากทีย่ กตัวอยางทีย่ กมา 2 ขอ จะเห็นวา
SOP ของหนวยดับเพลิง (สถานีดับเพลิง) ใน
สหรัฐอเมริกา ไมใชเปนแคการเขียนขั้นตอน
การทํางานที่เปนมาตรฐานเทานั้ น แตไดเอา
นโยบายและบัญชีรายชือ่ นักดับเพลิงกับอุปกรณ
ตางๆ มารวมไวดวย อาจเรียกไดวา เปนปูมของ
สถานีไดเลย เพราะ SOP มีขอมูลทุกอยางของ
สถานี ดั บเพลิ งนั้ นๆ ผมว าสถานี ดั บเพลิ งใน
เมืองไทยนาจะลองทําบาง เก็บขอมูลทุกอยาง
ตั้ งแต ชื่ อและลําดั บชั้ นของนั กดั บเพลิ ง วั สดุ
อุปกรณ แผนการฝกอบรม แผนการเงิน วิธกี าร
ทํางานในแตละสถานการณ ฯลฯ ผูอาน SOP
จะรูทุกอยางเกี่ยวกับสถานี หัวหนาสถานีและ
นักดับเพลิงผู ปฏิบัติก็ไมตองถามไถอะไรใคร
มาก เมือ่ เกิดเหตุกจ็ ะรูท นั ทีวา จะออกไปทํางาน
กับใครบาง ไปอยางไร และใชเวลาเทาไหร เมื่อ
ไปถึงทีเ่ กิดแลวจะตองทําอะไร 1 2 3 ไฟดับแลว
จะทําอยางไร 4 5 6
อยางที่ บอกไปตั้ งแต ตน งานดับเพลิง
ไมใชงานงายๆ นึกจะทําอะไรก็ทํา ตรงกันขาม
ดับเพลิงเปนงานยากและซับซอน จะตองทําตาม
ขั้นตอนมาตรฐานอยางเครงครัด ตั้งแตไดรับ
แจงเหตุ การระดมพล การแตงตัว การเตรียม
อุปกรณ การเดินทางจนกระทัง่ การดับเพลิง ตอง
มีระเบียบแบบแผน เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
โดยเร็ ว และนั ก ดั บ เพลิ ง ทั้ งหมดกลั บ สถานี
อยางปลอดภัย ไรเจ็บตายและอวัยวะครบ!
ฉบับนีเ้ ขียนยาวไปหนอย หวังวาคงอาน
จนจบ แลวพบกันใหม สวัสดีครับ
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