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บทนํา
ในการระงับเหตุฉกุ เฉินสารเคมีอนั ตราย
หรือทีเ่ รียกวา “HazMat” สิง่ สําคัญอยางยิง่ ยวด
ที่นักดับเพลิงผูเขาระงับเหตุจําเปนตองรู ไดแก
“ขอมูล” ของสารเคมีนั้นเพื่อนําไปตอยอดหา
วิธีการเหมาะสมในการตอบโตสถานการณที่
เกิดขึน้ ไมวา จะเปนการหยุดการรัว่ ไหล ดับไฟที่

เกิดขึน้ กูภ ยั /ชวยชีวติ ผูป ระสบเหตุ อพยพผูอ าจ
ไดรับอันตรายหรือผลกระทบ ฯลฯ ยิ่งรูขอมูล
สารเคมี ที่ เป นตัวการหรื อมี สวนเกี่ ยวข องกั บ
เหตุการณ ยิ่งสรางความมั่นใจแกผูปฏิบัติงาน
ในการระงั บเหตุฉุ กเฉิ นอย างมี ประสิทธิ ภาพ
และเกิดความสูญเสียนอยที่สุด
แมแตในประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐ
อเมริกา ปญหาทีเ่ กิดขึ้นระหวางการเขาตอบโต
เหตุฉกุ เฉินสารเคมีโดยเฉพาะกรณีเกิดอุบตั เิ หตุ
ขณะขนสงคือ ใชเวลามากในการหาขอมูล เมื่อ
หาไดแลวมักเกิดความสับสนหรือไมชัดเจน ยิ่ง

ไปกวานัน้ ไมมคี าํ แนะนําชัดเจน “จะใหไปตอ”
หรือ “หยุดอยูแคนั้น” หรือ “ถอยออกมา”
แหลงขอมูลของเจาหนาที่เขาระงับเหตุ
ฉุกเฉิน สวนใหญเปนศูนยวทิ ยุ (Dispatch) ซึง่ มี
ฐานขอมูลสารเคมี/วัตถุอันตรายเตรียมพรอม

ไวอยูแลว เพียงแตระบุหมายเลขกํากับสารเคมี
4 หลัก ก็สามารถคนหาและแจงใหเจาหนาที่
ตอบโตทราบไดอยางทันการณ หรือในกรณีนกั
ดับเพลิงไมสามารถระบุชอื่ หรือหมายเลขสีห่ ลัก
ของวัตถุอนั ตรายในทีบ่ รรจุบนยานพาหนะ ศูนย
วิทยุมีเครือขายสื่อสารกับหนวยงานอื่น ไมวา
จะเปนศูนยขอมูลการจราจรทางบก ทางราง
ทางเรือและทางอากาศเพือ่ ตรวจสอบวาสารเคมี
ที่บรรทุกมาบนยานพหานะที่เกิดอุบัติเหตุคือ
สารชนิดใดซึ่งอาจระบุชื่อ ตัวเลขสี่หลัก รูปทรง
ของถังบรรจุ ฯลฯ ซึง่ ไปสูก ารระบุคณ
ุ สมบัตหิ รือ
อันตรายของสารเคมีนนั้ ได
นอกจากจะสอบถามขอมูลสารเคมีจาก
ศูนยวทิ ยุของหนวยดับเพลิงตนสังกัดแลว นักดับ
เพลิงยังมีทางเลือกในการคนหาทัง้ คูม อื ตอบโต
เหตุฉกุ เฉินของหนวยงานรัฐบาลหรือสํานักงาน
มาตรฐานตางๆ รวมไปถึงขอมูลออนไลน แตใน
สถานการณตองทํางานแหงกับเวลาที่มีชีวิตผู
ประสบภัยเปนเดิมพัน การคนขอมูลดวยตัวเอง
ดวยวิธีการเดิมๆ ทามกลางความโกลาหลและ
เรงรีบเปนเรื่องเปนไดยากในทางปฏิบัติ ดังนั้น
ศูนยวทิ ยุยงั คงมีบทบาทสําคัญในการปอนขอมูล
สารเคมีสาํ หรับผูป ฏิบตั ิงานฉุกเฉินสารเคมี แม
จะไมใชขอมูลในเชิงรุกก็ตาม
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กรณีตวั อยาง ศูนยวทิ ยุแจงขอมูลสารเคมี
แกนักดับเพลิงที่เขาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งรถบรรทุก
สารเคมีไมทราบชนิดพลิกคว่าํ กลางถนนและชน
กับรถยนตอีกหลายคัน โดยคันที่อยูติดกับรถ
บรรทุกมีผูบาดเจ็บสาหัสขณะที่สารเคมีในถัง
บรรจุบนตัวรถเริ่มรั่วไหล ปายบนถังระบุเลขสี่
หลักอานได 2078 ซึง่ หนวยทีเ่ ขาถึงจุดเกิดเหตุ
หนวยแรกเหมือนตกอยูในฝนราย เมื่อยังไมรู
สารอันตรายที่รั่วไหลคืออะไร พวกเขาไมลังเล
จะเขาไปชวยชีวิตเหยื่อผูประสบภัยและทําดวย
ความไมกงั วลใจ แตเมือ่ รับรูอ นั ตรายทีเ่ ผชิญอยู
คือสารเคมีชนิดใด พวกเขาจะมัน่ ใจไดอยางไรวา
การตัดสินใจ “ไป” หรือ “ไมไป” ชวยเหลือผู
บาดเจ็บในวงลอมของสารเคมีเปนเรื่องถูกตอง
หรือมีเหตุผลเพียงพอ
ขอมูลที่ ไดจากคู มือตอบโตเหตุฉุกเฉิน
(ERG; Emergency Response Guidebook) ระบุ
ชนิ ดและคุ ณ สมบั ติ ของสารเคมี แนะนําวิ ธี
ปองกัน เชน ปลอยใหไฟดับเอง (Isolating) อยู
เหนือลม (Upwind) อยูบ นเนิน (Uphill) วิทยุขอ
กําลังเสริม ฯลฯ แนะนําวิธีระงับเหตุ อาทิ ระบุ
ชนิดสารดับเพลิง หามใชน้ําดับไฟ ฯลฯ รวมถึง
กําหนดเขตอันตรายและการอพยพ เปนตน
สารเคมีรหัส 2078 คือ “โทลูอีนไดไอ
โซไซยาเนต” (TDI; Toluene Diisocyanate)
แนวทางการตอบโตเหตุฉุกเฉินของสารชนิดนี้
ตองเปดไปที่ Guide 156 ของคูม อื ERG ซึง่ ระบุ

เปนสารพิษ และ/หรือ สารกัดกรอน (ติดไฟได
และไวตอน้ํา) มีความเปนไปไดสูงจะเกิดเพลิง
ไหมและการระเบิด สรุปแลว เปนสารอันตราย
เต็มตัว นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติม เปนสาร
ติดไฟไดและมีปฏิกิริยากับน้ํา ปลอยไอสารที่มี
ลักษณะไวไฟ เปนพิษ และกัดกรอน ไอสารหนัก
กวาอากาศและกอใหเกิดสวนผสมทีร่ ะเบิดไดใน
อากาศซึง่ สามารถเคลือ่ นทีไ่ ปยังแหลงความรอน
ได เมือ่ สัมผัสโลหะจะเกิดแกสไฮโดรเจน ทีบ่ รรจุ
อาจระเบิดเมื่อไดรับความรอนหรือสัมผัสน้ํา
ตอจากลักษณะอันตราย คูม ือระบุขอมูล
“สุขภาพ” (Health) หมายถึง อันตรายของสาร
เคมีตอสุขภาพอนามัยของทั้งผูประสบเหตุและ
เจาหนาทีก่ ภู ัย สาร TDI เปนสารพิษ ไอสารเมือ่
เขาสูรางกายไมวาจะเปนการหายใจ การกลืน

และสัมผัส (ตาและผิวหนัง) อาจทําใหบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวติ และเมือ่ สัมผัสน้าํ จะเกิดแกส
ที่มีลักษณะไวไฟ กัดกรอน และเปนพิษ
ในสวนของเสื้อผาปองกัน (Protective
Clothing) คูมือระบุ “ใหสวมเครื่องชวยหายใจ
ชนิ ด ความดั น บวกที่ มี ถั ง บรรจุ อากาศในตั ว
(SCBA) พรอมกับสวมเสื้อผาปองกันสารเคมี
ตามขอแนะนําของผูผลิต อาจไมมีการปองกัน
ความรอนหรือมีเล็กนอย ชุดดับเพลิงชนิดใชใน
อาคาร (Structural Fire Clothing) ใหใชเฉพาะ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมเทานั้น เนื่องจากชุดดับ
เพลิงดังกลาวปองกันสารเคมีไดไมดีพอ นักดับ
เพลิงมีแนวโนมสูงจะสัมผัสสารเคมีอันตราย”
สรุปแลว เจาหนาที่ตอบโตเหตุฉุกเฉินตองสวม
ชุดปองกันสารเคมีและ SCBA
หลังจากอาน Guide 156 เจาหนาทีร่ ะงับ
เหตุจงึ แตงตัวพรอมกับสวมใสเครือ่ งชวยหายใจ
SCBA ขณะที่ สมองครุ นคิดเพื่ อตัดสินใจเรื่ อง
สําคัญ “จะไปหรือไมไป (กูภัย)” คูมือ ERG
บอกขอมูลพื้นฐานที่มีแนวโนมจะเปนอันตราย
แตปลอยหนวยกูภัยคิดเอาเองวาจะทําอยางไร
ตอไปกับสถานการณทกี่ าํ ลังเผชิญหนาอยู หาก
อยางนอยที่ สุดมีขอมูลที่ขี้ชัดลงไปโดยไมตอง
คิดตอ “คุณตองออกไปโดยไมมีทางเลี่ ยง”
พวกเขาอาจเตรียมตัวมาดีกวาและพรอมกวา
เพื่ อรับประกันวาสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได
ตามเปาหมายที่วางไว
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NFPA 472 จุดเปลี่ยนงานกูภัย
ป 2008 คณะกรรมการควบคุมมาตรฐาน
NFPA 472: Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials/Weapons
of Mass Destruction Incidents (มาตรฐาน

ความสามารถของเจาหนาทีต่ อบโตเหตุฉุกเฉิน
วัตถุอันตราย/อาวุธทําลายลางสูง (อาวุธที่ทํา
จากหรือเกี่ยวของกับสารเคมี สารชีวภาพ หรือ
กัมมันตภาพรังสี ) ไดเพิ่ มบทบาทหนาที่ ของ
หนวยตอบโตเหตุฉกุ เฉินซึง่ ผานการฝกผจญเหตุ
ขัน้ เริม่ แรก (FRO; First Responder Operations)
ในฐานะเจาหนาที่กูภัย/พื้นฟูสภาพที่เกิดเหตุ
(Rescue/Recon) และกําหนดใหงานกูภัยเปน
สวนหนึ่งของงานดับเพลิง ทั้งนี้ ขอแนะนําของ
คณะกรรมการชุดดังกลาว เจาหนาทีต่ อบโตเหตุ
คนใดที่ผานการฝก FRO มาแลว อาจจะเขาไป
ในเขตเพลิงไหม (Hot Zone) เพื่อปฏิบัติงาน
Rescue/Recon ได โดยเปนอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานที่รับผิดชอบซึ่งจะเปนผูออกกฎหรือ
รับรองการทํางานลักษณะดังกลาว
NFPA 472 ยังระบุดวยวา “ระดับความ
สามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กูภัยผู
ไดรบั มอบหมายใหทาํ การกกูภ ัย/ชวยชีวติ ตอง
อยูใ นระดับเดียวกับบุคลากรทีเ่ ขาไปกูภ ัย/ชวย
ชีวติ ผูป ระสบภัยทีไ่ ดรบั การปนเปอ นสารเคมีใน
สถานการณฉุกฉินวัตถุอันตราย/อาวุธทําลาย

ลางสูงภายใตคาํ แนะนําของผูเ ชีย่ วชาญดานวัตถุ
อันตรายหรือวิชาชีพที่ เกี่ ยวของ หรือทําตาม
ขั้ นตอนปฏิ บั ติ ตามมาตรฐาน (SOP)” และ
“ระดับความสามารถในการปฏิ บัติงานของผู
เขาไปกูภ ยั /ชวยชีวติ ในสถานการณฉกุ เฉินวัตถุ
อันตราย/อาวุธทําลายลางสูง จะตองไดรับการ
ฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปนเพื่อใหมีคุณ
สมบัติตามกฎหมายกําหนดในแตละทองถิ่น”
จากข อบั งคั บ ตามมาตรฐาน ป จ จุ บั น
องคกรบังคับใชกฎหมายของทองถิ่นตางๆ ใน
สหรัฐอเมริกาสามารถบังคับหนวยดับเพลิงและ
หนวยงานระงับเหตุฉกุ เฉินจัดใหมกี ารฝกอบรม
เจาหนาที่กภู ัยเพื่อใหสามารถเขาไปปฏิบัตงิ าน
ในเขตเพลิงไหม (Hot Zone) โดยทําไดทั้งใน
ลักษณะฝกตอยอดความรู ที่มีอยู แลว และฝก
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานที่ปลอดภัย
กลาวโดยสรุป NFPA 472 เปดโอกาสให
บุคลากรกูภยั เขาไปปฏิบัตงิ านในเขตเพลิงไหม
ไดโดยมีเงื่อนไข “ตองผานการฝกอบรมตาม
มาตรฐานกําหนด” จึงแทบไมมีอะไรแตกตาง
กันระหวาง “นักดับเพลิง” (Firefighter) กับ

“เจาหนากูภ ยั /ชวยชีวติ ” (Rescue/Recovery
Personnel) ขณะที่นักดับเพลิงสามารถปฏิบัติ
งานกูภัย/ชวยชีวิตไดทันทีเมื่อเขาถึงที่เกิดเหตุ
เปนหนวยแรก หากผานการฝก FRO มาแลว
เชนเดียวกับเจาหนาที่กูภัย หากไมใชคนเดียว
กับนักดับเพลิง เขาสามารถรวมปฏิบัติงานใน
พื้นที่เกิดเพลิงไหมเพื่อทําหนาที่กภู ัย/ชวยชีวิต
ไดโดยไมตองรอใหเพลิงเบาบางหรือสงบลง
กอนป 2008 ระบบบริหารงานดับเพลิง
ของสหรัฐอเมริกา มีการแบงชัดเจนระหวางนัก
ดับเพลิง เจาหนาทีก่ ภู ยั /ชวยชีวติ และเจาหนาที่
หนวยแพทยฉุกเฉิน ทั้งในดานมาตรฐานและ
กฎหมาย หนวยดับเพลิงหรือสถานีดบั เพลิงตาม
เมืองใหญๆ เชน นิวยอรก ลอสแองเจลีส ชิคาโก
จะมี แยกออกเป นแผนกดับเพลิ ง แผนกกู ภัย
แผนกบริ ก ารแพทย ฉุ ก เฉิ น แผนกระงั บเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมี ฯลฯ ตางก็มีหนาที่ของตัวเอง
ไมมกี ารทํางานซ้าํ ซอนกันแตมกี ารประสานงาน
กันอยางใกลชิด แตสําหรับในเมืองเล็กๆ หรือ
ชุมชนชานเมืองหรือชนบทซึ่งมีบุคลากรจํากัด
นักดับเพลิงตองทําหนาทีก่ ็ภยั /ชวยชีวติ ไปดวย
โดยเฉพาะหนวยแรกที่เขาถึงจุดเกิดเหตุ เนื่อง
จากมีความจําเปนดานทรัพยากรบุคคลและงบ
ประมาณ แตประเด็นสําคัญอยูที่ “การทํางาน
อืน่ นอกเหนือจากการดับเพลิง ไมใชขอ กําหนด
ตามกฎหมายหรือมาตรฐาน” จึงอาจมีปญหา
เรื่องคาทดแทนหากเกิดอุบัติจนบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงขั้นเสียชีวิต
เมื่ อ คณะกรรมการควบคุ มมาตรฐาน
NFPA 472 มิมติใหผูผานการฝก FRO มาแลว
สามารถทํางานได ทั้ งดับเพลิ งและกู ภั ย /ช วย
ชีวิตโดยมีกฎหมายทองถิ่นรองรับ นักดับเพลิง
ที่เขาระงับเหตุเพลิงไหมในหนวยแรกสามารถ
กู ภัย/ชวยชีวิตในสถานการณฉุกเฉินสารเคมี
อันตรายไดทนั ที และเจาหนาทีก่ ภู ยั สามารถเขา
ไปปฏิบัติหนาที่ของตัวเองในจุดเกิดเพลิงไหม
โดยไมตองรอใหเพลิงไมหคลี่คลายและในบาง
กรณีอาจทําหนาทีด่ ับเพลิงดวย
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HazMatIQ ระบบระบุ สารเคมี /วั ต ถุ
อันตรายอัจฉริยะ
จากผลของการเปลีย่ นแปลงในป 2008
ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝก FRO อยาง
ขนานใหญ โดยเฉพาะการระบุสารเคมีอนั ตราย
ซึ่งเปนหัวใจของงานดับเพลิงและกูภัยยุคใหม
เนื่องจากกวา 85% ของการระงับเหตุฉุกเฉิน
ของหนวยดับเพลิงสหรัฐฯ มีความเกี่ยวของกับ
สารเคมีไมมากก็นอยทั้งโดยตรงและโดยออม
ประเด็นสําคัญคือ กอนจะเขาไปปฏิบัติการใน
สถานการณฉุกเฉินสารเคมีหรือ HazMat นัก
ดับเพลิง/เจาหนาทีร่ หู รือไมวา สารเคมีหรือวัตถุ
อันตรายที่จะเขาไปเผชิญคืออะไร และมีความ
รายแรงขนาดไหน
ในการระบุสารเคมีโดยวิธีที่ ปฏิ บัติ กัน
ทัว่ ไปคือ สังเกตตัวเลขกํากับทีบ่ รรจุ ปายชือ่ สาร
เคมี แผนระบุรหัสวัตถุอันตราย รวมถึงรูปทรง
ของถังบรรจุทตี่ ิดตัง้ บนพื้นหรือบนยานพาหนะ
จากนัน้ เปดคูม อื ตอบโตเหตุฉกุ เฉินสารเคมีหรือ
ERG (กรณีเปนระบุสารเคมีเปนตัวเลข จะตอง
สืบคนชื่อของสารเคมีใหแนนอนกอนจึงจะเปด
คูม อื ได) ซึง่ ขอมูลในคูม อื จะเปนไปลักษณะสรุป
ขอมูลสําคัญๆ ของสารเคมี อาทิเชน คุณสมบัติ
ประจําตัว อันตรายเฉพาะตัว ทางเขาสูรางกาย
ผลกระทบตอชีวติ และสุขภาพ การระงับเหตุสาร
เคมีรั่วไหล การดับเพลิง การกําหนดขอบเขต
อันตรายการอพยพ การปฐมพยาบาล และอืน่ ๆ
ความรวดเร็วและแมนยําในการระบุอนั ตรายของ
สารเคมีเทานัน้ ทีจ่ ะเปนปจจัยชีข้ าดความสําเร็จ

ในการปฏิบตั ิงานซึ่งขึน้ อยูก ับไหวพริบปฏิภาณ
และความชํานาญของเจาหนาที่ระงับเหตุ รวม
ไปถึงแหลงสนับสนุนขอมูลนอกเหนือจากคูมือ
เชน ศูนยวทิ ยุ ผูเ ชีย่ วชาญดานวัตถุอนั ตราย นัก

HazMatIQ Training

วิชาการสารเคมี ฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต ฯลฯ
สําหรับระบบระบุสารเคมีแนวใหมทีเ่ รียก
วา “HazMatIQ” เปนทรัพยสินทางปญญาของ
สองผูมีประสบการณโชกโชนในภารกิจตอบโต
เหตุฉุกเฉินสารเคมีนาม Cris Aguirre และ Joe
Gorman ผานงานมาคนละ 25 ป สองคนรวมกัน
กวาครึง่ ศตวรรษ ทัง้ สองรวมกันคิดคนระบบระบุ
อันตรายสารเคมีอัจฉริยะที่รวดเร็วและแมนยํา
กวาระบบเดิมที่ใชกันอยู โดยสามารถใหขอมูล
ทีม่ คี วามจําเปนยิง่ ยวดตองานดับเพลิงและกูภ ยั
นัน่ คือ ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านมาตรฐาน (SOPs;
Standard Operating Procedures) เฉพาะสําหรับ
สารเคมีแตละชนิด ทีส่ าํ คัญคือ มีการระบุชดั เจน

วาสถานการณสารเคมีชนิดใด “ไปตอได” หรือ
ชนิดใด “ใหหยุดอยูแ คนนั้ (ถาไมมีศักยภาพ
และอุปกรณปอ งกันทีด่ แี ละเพียงพอ)” ซึง่ การ
ระบุสารเคมีตามแบบแผนทั่วไปไมมีขอแนะนํา
ในลักษณะชี้ขาดลงไปวาจะใหไปหรือไมใหไป
(Go or Not Go) ทั้งนี้ คําวา “Not Go” ไมได
หมายความ “หามเขาไปในทุกกรณี” แตเปน
ขอแนะนําเชิงบังคับ “หามเขาไปเด็ดขาด หาก
ปราศจากอุปกรณปอ งกันสวนบุคคลทีเ่ หมาะสม”
HazMatIQ เปนระบบขอมูลวัตถุอนั ตราย
แบบครบวงจร โดยจัดตัง้ เปนบริษทั รับฝกอบรม
ตามแนวทางนวัตกรรมระบุสารเคมีทผี่ กู อ ตัง้ ได
คิดคนขึน้ มาพรอมกับจําหนายชุดอุปกรณใชใน
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SAFe Kit

ชมพู เปนสีเหลืองหมายถึงตองหยุดโดยอัตโนมัติ
แมจะกําลัง Line-of-Site อยูก็ตาม
เหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย (HazMat)
นานๆ จะเกิดสักครั้ง ทวาความเสี่ยงมีสูงมาก
หรืออีกนัยหนึง่ เกิดขึน้ ไมบอยแตเมือ่ เกิดขึน้ มา
แลวมีแนวโนมจะเปน “หายนะ” ในชวงชีวติ ของ
ผูปฏิบัติงานกูภัยของคนๆ หนึ่งอาจเผชิญหนา
กับสถานการณรา ยแรงลักษณะนีเ้ พียงหนึง่ หรือ
สองครัง้ แตหากเกิดความผิดพลาดอาจหมายถึง
ความสูญเสียตลอดไป ในเมื่อ HazMat ไมได
HazMatIQ Training

การตอบโตเหตุฉกุ เฉินขันต
้ นทีมี่ ประสิทธิภาพ
เพือ่ ใหผปู ฏิบตั งิ านมั่นใจในความปลอดภัยและ
เชื่อมั่นในตัวเองวาสามารถจะทํางานบรรลุผล
ชุดอุปกรณดังกลาวคือ SAFe Kit ประกอบดวย
เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดระดับขีดต่ําสุดของ
การระเบิด (LEL) เครื่องตรวจวัดรังสี กระดาษ
ทดสอบความเปนกรดดาง (pH paper) กระดาษ
ฟลูออรีน ฯลฯ อุปกรณดังกลาวแตละชิน้ จะชวย
ผูป ฏิบตั งิ านกูภ ยั คนหาอันตราย ชุดดับเพลิงและ
SCBA ปองกันสารเคมีไดจํากัด ดังนั้นขั้นตอน
ปฏิบตั งิ านมาตรฐาน (SOP) จะบอกใหผปู ฏิบตั ิ
ระมัดระวังทุกฝกาวและใหรีบถอยออกมาเมื่อ
สถานการณอยูในระดับเสนสีแดง (Red Line)
ภารกิจเดียวเทานั้นทีย่ ินยอมใหปฏิบัติในภาวะ
Red Line คือ “กูภ ยั ในสายตา” (Line-of-Site)
เปนการชวยชีวติ ผูป ระสบภัยทีอ่ ยูใ นจุดมองเห็น
ไดชัดเจน สีบนกระดาษฟลูออรีนเปลี่ยนจากสี
5

เกิดขึ้นทุกวัน (เพียงแตไมรูวาจะเกิดเมื่อไหร)
เราจึงมีเวลามากพอสําหรับการเตรียมพรอมใน
การผจญเหตุเพื่อใหทุกชีวิตทั้งตัวผูปฏิบัติงาน
และผูป ระสบเหตุสามารถอยูร อดปลอดภัยจาก
เหตุฉุกเฉินรายแรง
ระบบ HazMatIQ มีทั้ งหมด 4 Steps
ครอบคลุมปฏิบัติการทั้งหมดตั้งแตรับแจงเหตุ
ไปจนถึงการทํางานตามขัน้ ตอนปกติ (SOP) ใน
พืน้ ทีเ่ พลิงไหม เสร็จสิน้ ในเวลาประมาณ 6 นาที
Step 1 รับแจงเหตุ (Dispatch) ทําการ
ประเมินเบือ้ งตนกอนออกไปเผชิญเหตุ ใชเวลา
ประมาณ 20 วินาที
Step 2 ตอบโตสถานการณ (Respond)
ตรวจสอบอยางรวดเร็วโดยการเปดคูม อื NIOSH
Pocket Guide ผูปฏิบัติงานที่ผานการฝกอบรม
HazMatIQ มาแลว สามารถระบุขอ มูลความเปน
อันตรายในทุกดานของสารเคมี (ไวไฟ ระเบิดได

แพรกระจายรังสี กัดกรอน ทําใหขาดอากาศ
หายใจ ทําปฏิกิริยากับน้ํา ฯลฯ) 10-12 ชนิด
ที่พบบอยๆ ไดแมนยํา ใชเวลาราว 2 นาที
Step 3 เขาถึงจุดเกิดเหตุ (Arrival)
เจาหนาที่กูภัย (Responders) สํารวจสิ่งบอก
เหตุเพิ่มเติม อาทิ รูปราง/ขนาดของถังบรรจุ
แผ นระบุ ข อมู ลสารเคมี ป าย/เครื่ องหมาย/
สัญลักษณกํากับถัง โดยสวมชุดปองกันสารเคมี
และเครื่องชวยหายใจ SCBA พรอมกับนําชุด
อุปกรณ SAFe Kit ติดตัวไปดวย โดยจะเปนการ
ประเมินอยางเขมขนวาสถานการณอยูใ นระดับ
“Red Light” หรือ “Green Light” ปฏิบัติการ
ภายในเวลาประมาณ 2 นาที
Step 4 ปฏิบัติงานในพื้นที่เพลิงไหม
(Hot Zone) ขั้นตอนนี้ ถือวาไดเขาเผชิญเหตุ
อยางเต็มตัวแลว ในสถานการณ “Green Light”
สามารถปฏิบตั งิ านกูภ ยั /ชวยชีวติ รวมทัง้ ยับยัง้
การรั่วไหลไดตาม SOP หากเปนสถานการณ
“Red Light” และมีการปองกันไมเพียงพอตอง
“ไมไปตอ” จนกวาจะไดรบั การปองกันเพิม่ เติม
จนถึงระดับทีย่ อมรับไดตามมาตรฐานอางอิง
หากสารเคมีในที่เกิดเหตุไมมีใน NIOSH
Pocket Guide หรือเปนสารเคมีไมสามารถระบุ
ชนิด (Unknown Chemical) อาทิ ไมมตี วั เลขหรือ
รหัสบนที่ บรรจุ ไมมีเอกสารกํากับการขนสง
หรือไมสามารถตรวจสอบไดดวยเครื่องมือใดๆ
เจาหนาที่กูภัยตองเขาไปในพื้นที่ซึ่งมีสารเคมี
แพรกระจายแลวใชอปุ กรณ SAFe Kit ตรวจสอบ
คุณสมบัติแลวเทียบเคียงกับสารเคมีชนิดทีร่ จู กั
หรือทราบชื่อแลว ทันทีที่สามารถรับรูอันตราย
การตัดสินใจวา “ไปตอ” หรือ “ถอยออกมา”
ขึ้นอยูกับระดับ “Red Light/Green Light” ของ
สารเคมีชนิดนัน้ หากเปน Green Light เจาหนาที่
เขาไปปฏิบัติการกูภัย/ชวยชีวิตไดตามขั้นตอน
มาตรฐาน (SOP) แตถา เปนตรงกันขามตองออก
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HazMatIQ Charts

อยูใ นกลุม “เหนือเสน” (Above the Line) แทน
ดวยสีแดง หรือกลุม “ใตเสน” (Below the Line)
แทนดวยสีฟา
กลุม สารเคมี Above the Line ตามระบบ
HazMatIQ สวนใหญเปนสารไวไฟ (Flammable)
ที่มีคุณสมบัติกัดกรอน (Corrosive) เปนพิษ
มากอนแลวพิจารณาหาวิธีตอบโตสถานการณ
ที่เหมาะสมและปลอดภัยตอไป
มาตรฐาน NFPA ฉบับปรับปรุงใหมอนุญาต
ใหเจาหนาทีต่ อบโตเหตุ (Responders) ทัง้ หมด
ไมวาจะนักดับเพลิง เจาหนาที่กูภัย/ชวยชีวิต
หรือแมแตเจาหนาทีบ่ ริการแพทยฉุกฉิน เขาไป
ในพืน้ ทีเ่ พลิงไหม (Hot Zone) ได จึงเปนเหตุผล
หนึ่งที่ทําใหจําเปนตองฝกอบรมการระบุชนิด
และคุณสมบัตขิ องสารเคมีทหี่ กลนรัว่ ไหลทําให
เกิดสถานการณ HazMat อยางเขมขนเนนที่
ความรวดเร็วและแมนยําในการระบุชนิดสาร
เคมีที่กําลังแพรกระจายในพื้นที่เกิดเหตุพรอม
กับฝกใชเครือ่ งมือ/อุปกรณทจี่ าํ เปนในการชวย
วิเคราะหและแยกแยะเพื่ อใหทราบผลถูกตอง
ชัดเจนซึ่งจะถูกนําไปใชในการตัดสินใจกอนจะ
ลงมือปฏิบัตกิ ารอยางใดอยางหนึ่ง
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ HazMatIQ
เนื่องจากระบบ HazMatIQ ไดรับการจด
สิทธิบัตรโดยผูคิดคนและมีลิขสิทธิ์ดานขอมูล
ทําใหมขี อ จํากัดในการเผยแพรรายละเอียดของ
ระบบและขั้นตอนปฏิบัติ ดังนั้นจึงขออธิบาย
หลักการทั่วไปเพื่อใหรับรู ปจจุบันมีระบบใหม
ลาสุดสําหรับใชระบุวตั ถุอนั ตรายและวิธตี อบโต
เหตุฉกุ เฉินทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ หากไดรับการอบรมจาก
เจาของลิขสิทธิแ์ ละนํามาฝกทักษะอยางตอเนือ่ ง
จะสามารถระบุชนิดสารเคมพรอมขอมูลวิธรี ะงับ

HazMatIQ on Youtube

เหตุฉุกเฉินไดภายในเวลาไมเกิน 6 นาที จาก
ปกติทั่วไปที่ใชกันประมาณ 20-30 นาที ดวย
การระบุชื่อและคนหาดวยเทคนิคเดิมๆ
ดังไดกลาวไปแลวขางตน HazMatIQ มี
แนวปฏิบัติ 4 ขั้นตอน แตละขั้นตอนมีความ
สัมพันธและตอเนื่องกัน โดยมีรายละเอียดระบุ
ไวบนแผนชารตเคลือบพลาสติกสําหรับใชเปน
“เครื่องชี้ทาง” เพื่อประเมินอันตรายเบื้องตน
กอนจะไปคนหาขอมูลเพิ่มเติมในคูมือ NIOSH
Pocket Guide ที่พกติดตัวไปดวย
ขั้นตอนแรก เริ่มตั้งแตการรับแจงเหตุ
และเตรียมออกไปปฏิบตั งิ าน (Dispatch) โดยใช
“ชื่อสารเคมี” ทีไ่ ดรบั แจงจากศูนยวทิ ยุรายงาน
อุบัติเหตุในการขนสงวัตถุอั นตราย หรือจาก
แหลงอืน่ ๆ ชือ่ ของสารเคมีจะนําไปตรวจสอบวา

(Toxic) และระเบิดได (Explosive) รวมดวย ตาม
แผนชารตสําหรับใชระบุสารเคมี สารที่ขึ้นตน
ดวยอักษร อาทิ Acet, Acr, Benz, But, Cyclo,
Dec, Eth, Gly…แลวตามด วยหรื อขึ้ นต นดวย
อักษรตอไปนี้ จัดเปนสารเคมีกลุม Above the
Line (Flammable)
 ลงทายดวย ane, ene
 ลงทายดวย yne + Actylene
 ลงทายดวย ic (Acid)
 ลงทายดวย ol (Alcohol, Glycerin)
 ลงทายดวย al (Aldehyde)
 ลงทายดวย Amine, Amide Hydrazine
 ลงทายดวย Peroxide
 ขึ้นตนดวย Nitro
และอื่นๆ ที่ไมไดยกตัวอยางไวในที่นี้
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สําหรับสารเคมีกลุม Below the Line คือ
สารไมไวไฟ (Nonflammable) สวนใหญมีชื่อ
สารหลัก เชน Aluminum, Antimony, Barium,
Bismuth, Calcium, Chromium, Copper, Iron,
Lead...แลวตามดวยอักษรตอไปนี้
 ลงทายดวย Carbonyl
 ลงทายดวย Nitride
 ลงทายดวย Carbide
 ลงทายดวย Hydride
 ลงทายดวย Phosphide
 ลงทายดวย Cyanide
 ลงทายดวย Hydroxide
 ลงทายดวย Oxide

และอื่นๆ ที่ไมไดยกตัวอยางไวในที่นี้
ในขั้นตอนแรก ผูปฏิบัติงานรูเพียงชื่อ
สารเคมีทไี่ ดรบั จากการแจงเหตุหรือแหลงอืน่ ก็
สามารถระบุไดวา เปนสารชนิดไวไฟหรือไมไวไฟ
พรอมกับแนวทางการตอบโตเหตุฉกุ เฉินของสาร
เหลานัน้ ใชเวลาประมาณ 10-20 วินาที ขึน้ อยู
กับทักษะของแตละบุคคล
ขั้นตอนที่ 2 เปนการหาขอมูลเพิ่มเติม
(Tweak) เฉพาะสารเคมีชนิดทีร่ ะบุไดในขัน้ ตอน
แรก ตามชารตขอมูลสารเคมีกลุม Above the
Line และกลุม Below the Line ไดกําหนดแนว
ทางปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบปริมาณและสถานะ
ของสารเคมีที่แพรกระจายออกมาจากการเกิด
อุบัติเหตุไมวาจะเปนการทํางาน จัดเก็บหรือ

แนวโน มการเกิ ดไอออน (Ionizing
Potential)
 ปฏิกิริยากับอากาศ/น้ํา (Air/Water
Reactive)
 การกอตัวเปนเปอรอกไซด (Peroxide
Formation)
ขั้นตอนนี้ใชเวลาราว 2 นาที ซึ่งขอมูลที่
ไดทงั้ หมดจะนําไปใชประโยชนในการปฏิบตั งิ าน
กูภัย/ชวยชีวิตในลําดับตอไป
ขั้ นตอนที่ 3 เปนการออกไปตรวจวัด
ปริมาณและสถานะของสารเคมี ณ จุดเกิดเหตุ
โดยใชชุดอุปกรณ SAFe Kit ทําการตรวจสอบ
และประเมินอันตรายอยางละเอียด ผูป ฏิบตั งิ าน
สวมชุดดับเพลิงหรือชุดปองกันสารเคมีระดับ 2

ขนสง ที่สําคัญ ตองคนหาคุณสมบัติดานตางๆ
ของสารเคมีทรี่ ะบุไดนนั้ จากคูม อื NIOSH Pocket
Guide เพื่อใหไดขอมูลที่มีประโยชนตอการดับ
เพลิงและกูภัย/ชวยชีวิต ตัวอยางเชน
 ขอบเขตพืน
้ ทีฉ่ กุ เฉินขัน้ เริม่ ตน (Initial
Hot Zone) กําหนดเปนระยะรัศมีจากจุดเกิดเหตุ
ตัวเลขพื้นฐานอยูที่ 75 ฟุต กรณีเปนสารเคมี
ชนิดของแข็ง 150 ฟุต หากเปนชนิดของเหลว
และ 300 ฟุต เมื่อเปนชนิดแกส
 หมายเลข Guide แนะนําวิ ธี ตอบโต
เหตุฉกุ เฉินที่เกิดขึ้นซึ่งไดระบุไวใน Emergency
Response Guidebook (ERG)
 การระเบิด (Explosive)
 รังสี (Radioactive)
 จุดวาบไฟ (Flash Point)
 อัตราสวนผสมต่ําสุดทําใหเกิดระเบิด
ได -อั ตราส วนผสมสู งสุ ดทําให เกิ ดระเบิ ดได
(LEL-UEL)
 การกัดกรอน (Corrosivity)
 น้ําหนักโมเลกุล (Molecular Weight)

พรอมเครื่องชวยหายใจ SCBA โดยแผนชารต
Above the Line และ Below the Line ระบุไว
อยางครบถวน สารเคมีแตละกลุม ตองตรวจสอบ
อะไรบาง ตัวอยาง กลุม สารเคมี Above the Line
จะตองตรวจสอบอัตราสวนผสมต่ําสุดที่ทําให
ระเบิดหรือลุกไหมได (LEL) ปริมาณออกซิเจน
อุณหภูมิ คาการกัดกรอน ปริมาณรังสี รวมถึง
แนวโนมการระเบิดซึง่ เปนคาสีแดง (Red Light)
หากมีระดับเกินคาจํากัดขัน้ ต่าํ ใหพิจารณาเปน
สถานการณอันตรายขั้นสูงสุด สวนคาสีเขียว
(Green Light) เกี่ยวของกับความเปนพิษ ทั้งนี้
ใหทาํ ลักษณะเดียวกันในการตรวจสอบสารเคมี
กลุม Below the Line
การตรวจสอบพืน้ ที่ปฏิบัตงิ านขัน้ ตอนนี้
จะทําใหไดรับขอมูลสําคัญสําหรับใชตัดสินใจ
กอนจะเขาไปในเขตเพลิงไหม (Hot Zone) เพือ่
ระงับเหตุรวั่ ไหล ดับไฟ หรือกูภ ยั /ชวยชีวิต การ
ระบุชนิดและลักษณะอันตรายของสารเคมีตาม
แนวทาง HazMatIQ จะเนนไปที่ขอมูลซึ่งมีผล
โดยตรงตอการตอบโตเหตุฉุกเฉิน เปนการหา
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คําตอบดีที่สดุ สําหรับการเขาไปดับไฟหรือกูภ ัย
และชวยชีวติ ดวยประสบการณอนั ยาวนานของ
ผูคิดคนระบบนี้ ทําใหรูวาขอมูลดานใดบางมี
ความสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานของ
หนวยเผชิญเหตุ โดยพยายามตัดสวนที่ไมมีผล
ตอการปฏิบัติงานภาคสนามออกไป ดังนั้นจึง
สามารถยนระยะเวลาการตรวจสอบจากเดิมที่
ใชเวลา 10-20 นาที เหลือเพียง 2-3 นาที ขึน้
อยูก ับตัวแปรดานสิง่ แวดลอมของพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
แมแตการระบุชนิดโดยใชชื่อสารเคมีใน
ขั้นตอนแรกซึ่งระบุไวบนแผนชารต HazMatIQ
สวนใหญเปนสารเคมีที่มีการใชงานและขนสง
ทัว่ ไปอยูแ ลว นับแลวไมนา เกิน 20 ชนิด เรียกวา
เกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไนโรงงานหรือบนถนน
ขึน้ มาจะตองเปนชนิดใดชนิดหนึง่ ในจํานวนนัน้
คอนขางแนนอน ถาไมใชผผู า นงานกูภ ยั สารเคมี
มาอยางโชกโชนไมมีทางรูความจริงในขอนี้
ขั้นตอนที่ 4 คําตอบไดจากการปฏิบัติ
ในขัน้ ตอนที่ 3 ทําใหนกั ดับเพลิงหรือเจาหนาที่
กูภ ยั ตัดสินใจไดวา จะทําอยางไรตอไปในขัน้ ตอน
สุดทาย จะไปตอเพื่อทําภารกิจใหลุลวง หรือ
ถอยออกมาเพราะสถานการณรายแรงเกินกวา
สิ่งติดตัวมาจะสามารถปองกันได นั่นหมายถึง
หากทําการตรวจสอบสารเคมีแลวสรุปไดวา เปน
สถานการณ Green Light สามารถดําเนินการ
กูภัย/ชวยชีวิตได ซึ่งอาจมีเงื่อนไขทําไดเฉพาะ
กรณีเห็นตัวผูป ระสบภัยไดชดั เจนเทานัน้ แตถา
เปน Red Light มีทางเลือก 2-3 ประการ อาทิ
หยุดการรั่วไหลระยะไกล เปลี่ยนชุด/อุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล (PPE) หรือรอสถานการณ
คลีค่ ลายดวยตัวของมันเอง

บทสรุป
ระบบระบุ ชนิ ดและคุ ณสมบั ติ สารเคมี
HazMatIQ ถือเปนวัตกรรมสําหรับงานตอบโต
เหตุฉกุ เฉินสารเคมี คิดคนและพัฒนาขึน้ มาโดย
สองอเมริกันผูมีประสบการณกู ภัยภาคสนาม
รวมกันกวา 50 ป Cris Aguirre และ Joe Gorman
ซึ่งไดเปดบริษัทฝกอบรมเทคนิคการตรวจสอบ
ชนิดและลักษณะอั นตรายของสารเคมีที่ แพร
กระจายออกมาจากทีบ่ รรจุบนยานพาหนะขนสง
ทีเ่ กิดอุบัตเิ หตุทั้งทางถนน ทางราง และทางน้ํา
มีเปาหมายเพื่อใหผูเขาฝกอบรมเรียนรูวิธีระบุ
อันตรายดานตางๆ และการตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
ของสารเคมีที่เกิดเหตุภายในเวลาที่รวดเร็ว แต
มีความแมนยํา เพียงแตทําตามคําแนะนําบน
แผนชารต HazMatIQ ที่ไดรับมอบมาจากการ
ฝกอบรม เริม่ จากการใชชอื่ แรกของสารเคมีซงึ่
ไดรับแจงสามารถสืบสาวไปถึงชื่อจริงและคุณ
สมบัติเบื้องตนที่มีผลโดยตรงตอการทํางานได
ในเวลาเพียง 20 วินาที กอนจะคนขอมูลจําเพาะ
ดานสถานะทางเคมีและแนวทางการปฏิบตั งิ าน
จากคูมือ NIOSH Pocket Guide จากนั้นเขาไป
สํารวจตรวจสอบเพิ่มเติมในพื้นที่เกิดเหตุดวย
เครือ่ งมือ SAFe Kit ซึง่ เปนผลิตภัณฑลขิ สิทธิข์ อง

HazMatIQ เพื่อคนหาคําตอบสารเคมีที่มีอยูใน
บรื้วณนั้นแทจริงแลวมีปริมาณเทาไหร และมี
เงื่อนไขอันตรายอยูในระดับใด โดยจะใชสีบอก
รหัสอันตรายเนนทีส่ แี ดง หมายถึง สถานการณ
อยูในภาวะวิกฤตพรอมจะเกิดเพลิงไหม ระเบิด
ขาดอากาศหายใจ แกสพิษ ฯลฯ มีแนวโนมจะ
ทําใหเจาหนาที่และผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บ
สาหัสหรือถึงขั้นเสียชีวิต การเขาไปกูภัย/ชวย
ชีวิตไมสามารถทําไดทันที ตองทําตามขั้นตอน
มาตรฐานหรือ SOP ที่กําหนดไว อาทิ หยุดการ
รัว่ ไหลจากระยะไกล เพิม่ การปองกันสวนบุคคล
เพือ่ ความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงกูภยั /ชวยชีวติ
เฉพาะหนาซึง่ สามารถมองเห็นเปาหมายชัดเจน
หรือปลอยใหเหตุการณสงบไปเองกอนเขาปฏิบตั ิ
งาน ขั้นตอนสุดทายคือ เขาไปในพื้นที่ฉุกเฉิน
หรือพืน้ ทีเ่ กิดเพลิงไหมจากการะเบิดหรือลุกติด
ไฟของสารเคมี ทําการกูภ ยั /ช ว ยชีวติ และอืน่ ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย อาศัยขอมูลไดจากการ
ประเมินอันตรายในขัน้ ตอนกอนหนาเปนปจจัย
ชี้นําแนวทางการทํางานทั้งดานเทคนิควิธีการ
เครื่องมือ/อุปกรณ ชุดปองกันสวนบุคคล การ
อพยพ การขอกําลังเสริม ฯลฯ กระบวนการ
ทัง้ หมดในระบบ HazMatIQ เริม่ ตัง้ แตไดรบั แจง
เหตุ ไปจนถึ งการเคลื่ อนตั วเข าไปปฏิ บั ติ งาน
กูภัย/ชวยชีวิตในพื้นที่เกิดเหตุใชเพียง 6 นาที
โดยประมาณ
หมายเหตุ ขอขอบคุ ณ คุ ณ กร ดี ล ี
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญการพิเศษ สปภ. กทม. ที่เอื้อเฟอขอมูล
HazMatIQ ผูส นใจสามารถคนหาขอมูลเพิม่ เติม
ไดที่ http://www.hazmatiq.com
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