
::: เหตุการณรั่วไหล
หรือหกของสารเคมี :::

โดย.. ยุวัน  กมลเวชช
วิทยาจารย 7 ว.

อาจารยประจําสวนวิชาการทั่วไป

วิชาเคมีเปนวิชาที่ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี กฎเกณฑ และสมมติฐานเกี่ยวกับ
เคมี และสารเคมี ทําใหเราสามารถนําไปแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน หรือรูจักวิธีปองกันภัย เชน
เมื่อเราตกอยูในเหตุการณที่มีการรั่วไหลหรือหกของสารเคมี เราจะมีวิธีการปฏิบัติตน และสามารถชวยผู
อ่ืนใหพนจากเหตุการณนั้นไดอยางไร
 ผูเขียนจะกลาวถึง 5 ข้ันตอนในการดําเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (FIVE STEPS TO 
EMERGENCY  RESPONSE)
1. กําหนดเขตพื้นที่ปลอดภัย (Secure the area)

กําหนดเขตอันตราย  โดยใหมีเขตพื้นที่ที่ปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีข้ึน อาจมีความ
จําเปนในการกําหนดระยะทางที่ปลอดภัย ในขอบเขตที่กําหนดดวย

2. ใหปฏิบัติตออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นดวยความระมัดระวัง (Approach with care)
หามเขาปฏิบัติการ ในกรณีที่ยังไมทราบขอมูลใด ๆ เปนอันขาด ใหเขาไปยังจุดเกิดเหตุทาง

เหนือลม  เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสไอระเหยของสารนั้น  ใหระลึกอยูเสมอวาไอระเหยหรือกาซตาง ๆ  
ไมมีกลิ่น  สี  และหนักกวาอากาศ  อาจสะสมอยูพื้นลางของบริเวณนั้น

3. พิสูจนทราบวัตถุอันตรายนั้น (Identify Products)
แผนภาพที่ติดไวหนาภาชนะบรรจุหรือตัวรถบรรทุก  สามารถใหขอมูลของสารเคมีนั้นได    แต

ขอมูลที่ชัดเจนอาจหาไดจากเอกสารกํากับการขนสง เลขตัวถังรถหรือทะเบียนใบอนุญาตที่ติดอยูกับ
ตัวรถ  อาจชวยในการหาขอมูลที่จําเปนในการจัดการกับสารเคมีนั้นได

4. ประเมินสถานการณ (Assess the Situation)
คําถามดังตอไปนี้จะตองไดรับคําตอบกอน  จึงจะเขาดําเนินการ เชน

- สารดังกลาวติดไฟ หรือมีส่ิงที่กอใหเกิดการติดไฟในบริเวณนั้นหรือไม
- มีการหก  ร่ัวไหลของสารนั้นหรือไม
- สภาพอากาศในขณะนั้นเปนอยางไรบาง
- สภาพภูมิประเทศเปนอยางไร
- อันตรายที่เกิดขึ้นมีผลกระทบอยางไร  เชน  มนุษย  ทรัพยสิน  หรือส่ิงแวดลอม
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- อะไรที่ควรจะตองดําเนินการ  เชน  มีความจําเปนในการอพยพผูคนหรือไม ตองสรางกําแพง
ลอมรอบหรือไม  ตองใชเครื่องมือเชนไรในการดําเนินการระงับภัย

- อะไรคือแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองที่สุดในการระงับอุบัติภัย
5. การเขาดําเนินการระงับภัย (Response)

เขาดําเนินการระงับภัยดวยวิธีการที่เหมาะสมโดยการกําหนดสายงานในการดําเนินการและ
ระบบการสื่อสารที่ดี กําหนดมาตรการหรือแผนชวยชีวิตผูคนไวใหแนชัด เชน การอพยพผูคนใน
บริเวณที่เกิดอันตรายควบคุมและจัดการกับพื้นที่ที่อาจเกิดผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้น ประเมิน
สถานการณการเกิดอุบัติเหตุอยางตอเนื่อง ส่ิงสําคัญที่สุดที่ตองระลึกอยูเสมอคือ ความปลอดภัย
ของผูคนที่อยูในบริเวณนั้น  และตัวทานเอง

ผูเขียนจะขอยกตัวอยาง การรั่วไหลหรือการหกของสารเคมี ที่เราคุนเคย และมีใชกันอยูตาม
บานเรือน คือ กาซหุงตม (BUTANE) ซึ่งเปนสารไวไฟมาก (GASES – HIGHLY FLAMMABLE)
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น

- หามดับเพลิงที่เกิดจากกาซร่ัวจนกวาจะปดรอยรั่วได
กรณีเกิดเพลิงไหมเล็กนอย

- ใชผงเคมีแหง,  คารบอนไดออกไซด  หรือฉีดน้ําฝอย
กรณีเกิดเพลิงไหมรุนแรง

- ฉีดน้ําใหเปนฝอย  หรือหมอก (FOG)
- หามฉีดน้ําเปนลําพุง
- ถาไมมีความเสี่ยงมากนัก ใหเคลื่อนยายภาชนะหรือหีบหอที่ยังไมเสียหายออกจากบริเวณที่

เกิดเพลิงไหม
การเกิดเพลิงไหมถังบรรจุหรือรถขนสง

- ใชอุปกรณดับไฟ
- หลังจากไฟดับสนิทแลวใหใชน้ําฉีดลดอุณหภูมิของถังเก็บสารเคมี  ถาไมสามารถดับเพลิงไดก็

ใหอพยพออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหมและปลอยใหไฟดับเอง
- ใหดับเพลิงในระยะที่ไกลที่สุดหรือสายฉีดน้ําชนิดที่ไมตองใชคนถือหรือใชหัวฉีดที่มีระบบควบคุม

  - หามฉีดน้ําโดยตรงไปยังรอยรั่ว  หรืออุปกรณระบายไอ
- ถาไดยินเสียงจากอุปกรณระบายไอ หรือเมื่อภาชนะบรรจุเปลี่ยนสี ใหออกไปจากบริเวณนั้น

ทันที
  - หามยืนอยูบริเวณหัวทายของทอหรือภาชนะบรรจุ
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การหกหรือรั่วไหล
- ใหกําจัดแหลงที่กอใหเกิดการลุกไหม (การสูบบุหร่ี, ประกายไฟหรือเปลวไฟ)
- อุปกรณทุกชนิดที่ใชตองตอสายดิน
- ปองกันไมใหไอของสารรั่วไหลลงสูทอระบายน้ําและระบบระบายอากาศ
- ใหระบายอากาศบริเวณที่เกิดเหตุ
- หามแตะตองหรือเดินผานบริเวณที่มีการรั่วไหล
- หยุดการรั่วไหลถาไมเสี่ยงอันตราย
- ฉีดน้ําใหเปนฝอยเพื่อลดไอระเหยหรือไมใหไอสารลอยตัว
- หามฉีดน้ําโดยตรงบริเวณที่หกหรือจุดที่ร่ัวไหล  หรืออุปกรณระบายไอ
- ขยับถังบรรจุสารใหมีแตกาซร่ัวออกมาแทนที่จะเปนของเหลว ในกรณีที่ทําได
- ปองกันการไหลสูแหลงน้ํา  ทอระบายน้ํา  ชั้นใตดินหรือที่อับอากาศ

ขอควรระวัง
- วัสดุหรือภาชนะบรรจุสวนมากที่สัมผัสกับสารในรูปของเหลวที่มีอุณหภูมิตํ่ามาก  (-150 oC)

จะเปราะและมักจะแตกงาย
การปฐมพยาบาล

-  เคลื่อนยายผูประสบอันตรายไปยังที่มีอากาศบริสุทธิ์
-  กรณีที่ผูประสบอันตรายไมสามารถหายใจไดเอง ชวยผายปอดใหหายใจได
-  กรณีที่หายใจลําบาก ใหใชเครื่องใหออกซิเจนเขาชวย
-  ใหถอดเสื้อผาและรองเทาที่สกปรกเปรอะเปอนสารเคมีออกทันที  ชุดเสื้อผาที่เย็นแข็งติดผิว

หนังตองทําใหออนตัวกอนถอดออก
   -  ถาสัมผัสกับกาซเหลวสวนที่เยือกแข็ง ตองรีบลางออกดวยน้ําสบูอุน

             -  รักษารางกายของผูประสบอันตรายใหอบอุนและรีบนําสงแพทย

ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความที่เสนอมานี้คงเปนความรู  และแนวทางเพื่อเพิ่มความ
สามารถที่จะระงับภัย หรือเปนการปองกันภัยเบื้องตนเกี่ยวกับสารเคมี เพราะการตัดสินใจของผูปฎิบัติ
งานเปนหัวใจสําคัญในขบวนการระงับเหตุฉุกเฉินเพื่อมิใหกลายเปนเหตุการณรายแรงที่ทําลายชีวิต หรือ
ทรัพยสิน
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หากทานมีขอแนะนําประการใด เพื่อที่ผูเขียนจะไดปรับปรุง แกไข และนํามาเสนอในคราวตอไป 
จะเปนพระคุณยิ่ง และการนําเสนอขอมูลในครั้งนี้ผูเขียนใชเอกสารอางอิงตามที่ใหไวในบรรณานุกรม จึง
ขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้ดวย

::: บรรณานุกรม :::

กรมโรงงานอุตสาหกรรม.  ม.ป.ป.  คูมือการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี. กรุงเทพฯ : กองความ
       ปลอดภัยโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.


