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วัตถุอนั ตรายบางชนิดมักขนสงทางทอเปน
ระยะทางไกลนับลานไมลโดยผลิตภัณฑทขี่ นสง
ทางทอ ไดแก กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว
น้าํ มันดิบ น้าํ มันเบนซิน น้าํ มันดีเซล แอมโมเนีย
แอนไฮดรัส CO2 น้ํามันเครื่องบินเจ็ท เปนตน
ถึงแมวาแนวทอสวนใหญฝงอยูใตดิน แตจะมี
โครงสร างที่ อยู บ นพื้ นดิ นและมี เครื่ องหมาย
บงชี้เพื่อแสดงแนวทอ ซึ่งเจาหนาที่ตอบโตเหตุ
เบื้องตนควรตระหนักรูเกี่ยวกับแนวทอที่อยูใน
พื้ นที่ รับผิดชอบ วัตถุอันตรายที่ ขนสง และผู
ควบคุมที่รับผิดชอบแนวทอ การประสานงาน
ในเชิงรุกจะเปนประโยชนดานความปลอดภัย
และประสิทธิภาพในการจัดการในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินตาง ๆ ตามของแนวทอ
ชนิดของระบบทอ (Type of Pipelines)
ระบบทอกาซธรรมชาติ (Natural Gas
Pipelines) ประกอบดวย
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas
Transmission Pipelines)
เสนผานศูนยกลางขนาดใหญ ทอทําดวย
เหล็กขนสงกาซธรรมชาติที่มีความไวไฟ (เปน
พิษ และไมเปนพิษ) ที่แรงดันสูงในชวงระหวาง
200-1,500 psi กาซธรรมชาติในทอสงจะ ไมมี
กลิน่ โดยทัว่ ไปแลวจะไมมกี ารเติมกลิน่ ดวยสาร
mercaptan (กลิน่ ไขเนา) แตกา ซธรรมชาติจะมี

ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ซึ่ งจะมีกลิ่ นไขเนา
ผสมอยู
ระบบท อจ ายก าซธรรมชาติ (Natural
Gas Distribution Pipelines)
กาซธรรมชาติถูกสงโดยตรงไปยังลูกคา
ผานทางทอจายกาซ ซึ่ งมีเสนผานศูนยกลาง
ขนาดเล็ก แรงดันต่าํ ทําดวยเหล็กพลาสติกหรือ
เหล็ กหล อ ก าซธรรมชาติ ในท อจ ายจะได รั บ
การเติมกลิน่ ดวยสาร mercaptan (กลิน่ ไขเนา)
ระบบท อ รวบรวมก า ซและหลุ ม ก า ซ
ธรรมชาติ (Gas Gathering and Gas Well
Production Pipelines)
ระบบของท อรวบรวมกาซและท อ
ผลิตภัณฑจากหลุมกาซธรรมชาติจะรวบรวมกาซ
ธรรมชาติ (ยังไมผานกระบวนการแยกกาซ)
จากปากหลุม/หัวหลุม (Well head) และขนสง

ไปยังโรงคัดแยกกาซ ระบบทอรวบรวมกาซจะ
ขนสงกาซธรรมชาติที่มีกาซเหลว น้ํา และใน
บางกรณี อาจมีกาซไฮโดรเจนซั ลไฟด (H2S)
ผสมอยู โดยกาซธรรมชาติในทอนี้จะไมมีการ
เติมกลิ่นดวยสาร mercaptan (กลิ่นไขเนา) แต
กาซธรรมชาติอาจมีไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
ปนเปอน ซึ่งจะมีกลิ่นไขเนาที่ชัดเจน
ระบบทอปโตรเลียมเหลวและของเหลว
อันตราย (Liquid Petroleum and Hazardous
Liquids Pipelines)
ระบบทอปโตรเลียมเหลว
น้าํ มันดิบ ผลิตภัณฑปโ ตรเลียม และวัตถุ
อันตราย (ของเหลว) มักขนสงดวยระบบทอสง
ซึ่งรวมไปถึงน้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่องบินเจ็ท
น้าํ มันดีเซล น้าํ มันทําความรอน CO2 แอมโมเนีย
แอนไฮดรัส และของเหลวที่เปนอันตรายอื่นๆ
ระบบท อ ป โ ตรเลี ย มเหลวระบบหนึ่ ง
สามารถขนสงปโตรเลียมเหลวไดหลากหลาย
ชนิด โดยผูควบคุมระบบทอตองสงผลิตภัณฑ
เปนชุดๆ (Batches) เชน สงน้าํ มันเบนซินกอน
เปนเวลาหลายชั่วโมง แลวเปลี่ยนไปสงน้ํามัน
เครือ่ งบินเจ็ท กอนทีจ่ ะเปลีย่ นไปสงน้าํ มันดีเซล
เปนตน
(ข อมู ลจาก http://nataralgas.org/
naturalgas/transport/)
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ทอสงของเหลวที่เปนอันตรายอื่น ๆ
(Other Hazardous Liquids Pipelines)
ทอสงของเหลวบางชนิดทีใ่ ชสง ของเหลว
ระเหยงาย (Highly Volatile Liquids) ซึง่ สามารถ
เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนกาซทันทีเมื่อ
ถูกปลอยออกจากทออัดความดัน ตัวอยางเชน
CO2 แอมโมเนีย แอนไฮดรัส โพรเพน เปนตน
เครื่ องหมายของระบบทอ (Pipeline
Markers)
เนื่องจากมีการฝงทอใตดิน จึงมีการใช
เครื่องหมายบงชี้แนวทอ ระบบทอแบงเปน 3
ประเภท ไดแก ระบบทอจายกาซ (distribution)
ระบบทอรวบรวมกาซ (gathering) และระบบ
ทอสงกาซ (transmission) โดยมีเพียงระบบทอ
สงกาซเทานั้นทีจ่ ะทําเครื่องหมายบริเวณเหนือ
พื้นดินเพื่อระบุแนวเสนทอ
เครือ่ งหมายจะชวยเตือนวามีทอ สงกาซตัง้
อยูใ นพืน้ ทีโ่ ดยจะบงชีร้ ายละเอียดของผลิตภัณฑ
ทีข่ นสงในทอ รวมทัง้ ชือ่ และหมายเลขโทรศัพท
ของผูควบคุมเพื่อการติดตอ โดยมีเครื่องหมาย
และสัญลักษณเตือนจะติดตั้งเปนชวงๆ ตลอด
แนวทอสงกาซธรรมชาติ และของเหลวในเขต
ปลอดภัยดานขางและอยูใ นจุดทีส่ ามารถมองเห็น
ไดชัดเจน เชน จุดที่ทอตัดกับถนน/ถนนทาง
หลวง/ทางรถไฟ หรือทางน้ํา
เครือ่ งหมายจะบงบอกเพียงวามีทอ อยูใ น
บริเวณนัน้ แตไมไดระบุตาํ แหนงของทอทีแ่ นนอน
ทอทีม่ กี ารติดตัง้ อยูใ นเขตปลอดภัยดานขางอาจ
แตกตางกันไปตามความยาว และอาจมีหลาย
ทออยูในเขตปลอดภัยดานขางเดียวกัน

ความดัน (Compressor stations) วาลว (Vales)
สถานี วั ดปริ มาตรก าซธรรมชาติ (Metering
stations)
ระบบท อ จ า ยก า ซธรรมชาติ : สถานี
ควบคุม (Regulator stations) จุดควบคุมและวัด
ปริมาตร กาซธรรมชาติสาํ หรับลูกคา (Customer
meters and regulators) กลองฝาครอบวาลว
(Valve box covers)
ระบบท อรวบรวมก า ซธรรมชาติ แ ละ
ท อหลุ มก าซธรรมชาติ : สถานี เพิ่ มความดั น
(Compressor stations) วาลว (Vales) สถานีวดั
ปริมาตรกาซธรรมชาติ (Metering stations)
ปากหลุม/หัวหลุม (Wellheads) ทอ (Piping)
ชุดควบคุมการจายกาซสํารอง (Manifolds)
ระบบทอปโตรเลียมและของเหลวอันตราย:
ถังเก็บน้ํามัน/วัตถุอันตราย (Storage tanks)
วาลว (Valves) สถานีสบู (Pump stations) ชัน้ /
แทนขนถาย (Loading Racks)
การบงชีก้ ารรัว่ ไหล/การแตกของทอสง
การรัว่ ไหลของทอเกิดไดตงั้ แตการรัว่ ไหล
เล็กนอยไปจนถึงทอแตกอยางรุนแรง สิง่ สําคัญ
ที่ตองจดจําไวคือ กาซและของเหลวมีลักษณะ
แตกตางกันเมื่อรั่วไหลออกจากทอ โดยทั่วไป
การบงชี้การรั่วไหลหรือการแตกของทอ มีดังนี้
 เสียงฟู เสียงดัง หรือเสียงระเบิด

หมายเหตุ:
 เครื่ องหมายสําหรับทอขนสงสารที่ มี
ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ในระดับทีเ่ ปนอันตราย
จะมีคําเตือนวา “Sour” หรือ “Poison”
 ทอจายกาซธรรมชาติไมมเี ครือ
่ งหมาย
เหนือพื้นดิน
 ทอรวบรวม/ทอผลิตไมมเี ครือ
่ งหมาย
เหนือพื้นดิน
โครงสรางระบบทอ (เหนือพืน้ ดิน)
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ : สถานีเพิ่ม

เปลวไฟผุ ด ขึ้ นจากพื้ นดิ น หรื อ น้ํ า
(บางครัง้ อาจเปนเปลวไฟขนาดใหญ)
 กลุมควัน/หมอก/ละออง
 ดิน/เศษหิน/น้า
ํ พัดออกจากพื้นดิน
 ของเหลวผุดขึ้นจากพื้นดินหรือผุดขึ้น
จากน้าํ
 กลิ่ น โดดเด น กลิ่ น รุ น แรงของก า ซ
ไขเนา ตัวสกั๊งค หรือปโตรเลียม
 ใบไมเปลีย
่ นสี/ตาย หรือหิมะเปลีย่ นสี
บริเวณเหนือทอทางเขตปลอดภัยดานขาง
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คราบน้ํามันในน้ําไหล/น้ํานิ่ง
หลักการพิจารณาโดยทัว่ ไปสําหรับการ
ตอบโตกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินเกีย่ วกับระบบทอ
 ปลอดภัยไวกอน! ความปลอดภัยของ
เจาหนาทีท่ เี่ ขาระงับเหตุและความปลอดภัยของ
ชุมชนเปนสิง่ ทีต่ อ งปกปองเปนอันดับแรก โปรด
จําไววาการเขาถึงทอหรือจุดที่เกิดเหตุ ควรเขา
จากดานเหนือลม ทีส่ งู และเหนือน้าํ ขณะเดียวกัน
ใหใชอุปกรณตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อตรวจ
วัดระดับการจุดระเบิด และ/หรือ ระดับความ
เปนพิษของวัตถุอันตราย
 สวมใสชด
ุ ปองกันอันตรายสวนบุคคล
เสมอเตรียมพรอมกับกรณีเปลวไฟลุกลามอยาง
รวดเร็ว (Flash Fire) โดยใชทกี่ าํ บัง (Shielding)
เพื่อปองกันเจาหนาที่ที่เขาตอบโตเหตุเบื้องตน
จากการระเบิ ด และใชอุ ปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจ
 ห า มเป ด -ป ด /ควบคุ ม วาล ว ท อ ส ง
(ยกเวนมีการประสานกับผูควบคุมทอ) เพราะ
อาจทําใหสถานการณเลวรายลงและทําใหผูที่
เขาระงับเหตุและคนอื่นๆ ตกอยูในอันตราย
 อย า พยายามดั บ ไฟของท อ ส ง ก อ น
ระบบจายจะปด เนื่องจากอาจสงผลใหเกิดการ
สะสมของกลุม ไอระเหยหรือของเหลวทีเ่ ปนสาร
ไวไฟ/สารที่ ระเบิ ดไดจํานวนมากซึ่ งจะทําให
สถานการณเลวรายลงและทําใหผทู เี่ ขาระงับเหตุ
และคนอื่นๆ ตกอยูในอันตราย
 อย าพยายามเข าไปในกลุ มควั นเพื่ อ
ทําการบงชี้ชนิดสารที่เกี่ยวของ


จํากัดการเขาพื้นที่และเลือกแผนการ
อพยพหรือการหลบภัยในอาคาร และทํางาน
กับหนวยงานกูภัยอื่นๆ เพื่อปองกันการเขาสู
พืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
 บงชีว้ ต
ั ถุอนั ตรายและผูค วบคุมทอ หาก
ทําไดอยางปลอดภัย ใหบงชี้ผลิตภัณฑ (วัตถุ
อันตราย) จากคุณลักษณะหรือรองรอยภายนอก
อื่นๆ มองหาเครื่องหมายตามแนวทอเพื่อบงชี้
ชนิดผลิตภัณฑ ผูควบคุมทอสง และขอมูลการ
ติดตอในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉิน ทออาจมีการขนสง


แจงผูควบคุมทอ โดยใชขอ มูลทีต่ ิดตอ
ในกรณี ฉุ กเฉิ น จากเครื่ องหมายบนท อหรื อ
ขอมูลการติดตออื่นๆ ทีอ่ าจไดรบั จากผูควบคุม
ทอ โดยผูควบคุมทอจะเปนแหลงขอมูลในการ
ตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
 จัดตัง้ ศูนยบญ
ั ชาการโดยใชระบบบัญชา
การเหตุการณ (ICS) ตามความจําเปน และเตรียม
พรอมในการยกระดับเปนการบัญชาการแบบ
ศูนยรวม (Unified Command) เมือ่ มีหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและทรัพยากรตางๆ เขามาเพิ่ม
การพิจารณาประเด็นอืน่ ๆ ทีส่ าํ คัญ
 หากยั ง ไม มี เปลวไฟเกิ ดขึ้ น ห ามนํา
แหลงจุดไฟเขามา เชน เปลวเพลิง การเคลื่อน
ยานพาหนะ หรือเปดอุปกรณไฟฟา (โทรศัพท


ผลิตภัณฑไดหลายชนิด เชน กาซ ของเหลว และ
ของเหลวระเหยงายในสถานะของเหลวภายใน
ทอและเปลีย่ นสถานะเปนกาซเมือ่ ถูกปลอยออก
มาจากทอ โดยความหนาแนนของกาซจะเปนตัว
กําหนด กาซนั้นจะลอยขึ้นหรือลอยเรี่ยกับพื้น
ความหนืดและความถวงจําเพาะเปนคุณสมบัติ
ทีส่ าํ คัญของของเหลวทีเ่ ปนอันตรายเชนกัน การ
บงชี้ ผลิตภัณฑ (วัตถุอนั ตราย) ชวยใหสามารถ
กําหนดระยะกัน้ เขตทีเ่ หมาะสมของพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั
ผลกระทบ

มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร อุปกรณให
แสงสวาง รีโมตเปดประตูโรงรถ พัดลม กริง่ ประตู
เปนตน)
 ทิง้ อุปกรณทใี่ ชอยูใ นพืน
้ ทีห่ รือใกลเคียง
พื้นที่ที่ทอมีการรั่วไหล
 หากทําไดโดยไมมค
ี วามเสีย่ งตอความ
ปลอดภัยของตนเองและผูอ นื่ ใหเคลือ่ นยายออก
ห างจากแนวท อที่ มี เสี ยงดั งจนอยู ในระดั บที่
สามารถไดยินเสียงสนทนาตามปกติ
 ทอขนสงมักอยูใ กลกบ
ั สาธารณูปโภค
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(Emergency Response Guidebook) และปฏิบตั ิ
ตามหมวดคําแนะนําโดยดูจากชือ่ สารตามลําดับ
ตัวอักษร (หนาแถบสีฟา)
 แรงดันและเสนผานศูนยกลางทอ (ผู
ควบคุมทอสงสามารถใหขอมูลเหลานี้ได)
 ระยะเวลาทีว่ าลวจะถูกปดโดยผูค
 วบคุม
(วาลวอัตโนมัตทิ าํ งานไดรวดเร็วกวาวาลวทีเ่ ปด/

อืน่ ๆ เชน ทางรถไฟ และทางหลวงซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบจากการรั่ วไหลของท อ หรื ออาจมี
ศักยภาพเปนแหลงจุดติดไฟ
 กาซธรรมชาติสามารถกระจายตัวใน
ชั้ นใตดินจากจุดที่ มีการรั่ วไหลสู พื้ นที่ อื่ นทาง
เสนทางที่มีสิ่งกีดขวางนอย (เชน ทอระบายน้ํา
ทอน้ํา และสิ่งกอสรางทางธรณี)
ขอพิจารณาสําหรับการดําเนินการปกปอง
สาธารณชน
 ชนิดของผลิตภัณฑ
 หากทราบวาเปนวัตถุอน
ั ตรายชนิดใด
ใหคน หาหมายเลขหมวดคําแนะนํา (Guide) ใน
คูม อื การระงับอุบตั ภิ ยั เบือ้ งตนจากวัตถุอนั ตราย

ปดดวยแรงคน)
 ระยะเวลาที่ ก าซในท อ กระจายและ
สลายตัว หลังจากปดวาลวแลว
 ความสามารถในการติ ดตามสภาพ
อากาศ และ/หรือการเก็บตัวอยางอากาศ
 สภาพอากาศ (ทิศทางลม เปนตน)
 ความแตกตางของพื้นที่ เชน สภาพ
ภู มิ ป ระเทศ ความหนาแน น ของประชากร
จํานวนประชากร วิธีการดับเพลิงที่ดําเนินการ
ได เปนตน
 อาคารสิ่ ง ปลู ก สร า งใกล เคี ย ง วั ส ดุ
กอสราง/ความหนาแนน
 สิ่งขวางกั้นตามธรรมชาติและมนุษย

สรางขึ้น (ทางหลวง ทางรถไฟ แมน้ํา เปนตน)
ตัวอยาง คําแนะนําในการตอบโตเหตุ
ฉุกเฉิน (Emergency Response Guide)
กาซธรรมชาติอัด (Natural gas, compressed) UN Number 1971 และกาซปโตรเลียมเหลว (LPG; Liquefied Petroleum Gas)
UN Number 1075 ใช Guide Number 115
Guide Number 115
อันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
อัคคีภัยหรือการระเบิด
 ไวไฟสูงมาก
 ไอระเหยจากก าซเหลว ในขั้ นต น จะ
หนักกวาอากาศ และแพรกระจายไปตามพื้น
 เมื่อผสมกับอากาศอาจเกิดสวนผสม
ที่ระเบิดได
 ลุ ก ติ ดไฟได ง ายเมื่ อได รั บ ความร อน
ประกายไฟ หรือเปลวไฟ
 คําเตื อน: ไฮโดรเจน (UN 1049)
ดิวเทอเรียม (UN 1957) หรือไฮโดรเจนเหลว
(UN1966) และมีเทน (UN1971) จะเบากวา
อากาศและลอยตัวขึ้นสูง เพลิงไหมที่เกิดจาก
ไฮโดรเจนและดิวเทอเรียมตรวจจับไดยากเพราะ
มองไมเห็นเปลวไฟ ตองใชทางเลือกอื่นในการ
ตรวจจับ เชน กลองตรวจจับความรอน เครื่อง
ตรวจจับเพลิงไหมแบบตอแขน เปนตน
 ไอระเหยสารอาจลอยไปหาแหล ง
ความรอนหรือประกายไฟ ลูกไฟ และเปลวไฟ
ยอนกลับไปยังตนกําเนิด
 ถังบรรจุกา ซทรงกระบอกทีถ
่ กู เพลิงไหม
อาจปลอยกาซไวไฟออกมาทางอุปกรณความคุม
ความดันนิรภัย
 ภาชนะบรรจุ อ าจระเบิ ด เมื่ อได รั บ
ความรอน
 ถั ง บรรจุ ก า ซทรงกระบอกที่ ฉี ก ขาด
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อาจพุง ไปในทิศทางตางๆ
สุขภาพ
 ไอระเหยอาจเกิดภาวะขาดออกซิเจน
และสลบโดยไมรูตัว
 สารบางชนิ ด เป น พิ ษ และอาจทํา ให
เสียชีวิตหากมีการสูดดม กลืนกิน หรือดูดซึม
ผานผิวหนัง
 หากสารเกิดลุกไหม อาจเกิดกาซที่มี
ฤทธิ์ระคายเคือง และ/หรือ เปนพิษ
 การสัมผัสกาซหรือกาซเหลวอาจเกิด
แผลไหม บาดเจ็บสาหัส และ/หรือ แผลจาก
ความเย็นจัด
ความปลอดภัยตอสาธารณะ
 โทรแจ ง หมายเลขฉุ ก เฉิ น ที่ ระบุ ใ น
เอกสารกํากับขนสง หากไมพบเอกสารฯ หรือ
ไมมีผูรับสาย ใหโทรแจงหมายเลขที่เหมาะสม
ที่ระบุอยูดานในปกหลังคูมือ
 กั้นแยกพื้นที่ที่สารรั่วไหลทันที อยาง
นอย 100 เมตร (330 ฟุต) ทุกทิศทาง
 กันบุคคลที่ ไมเกี่ ยวของออกหางจาก
พื้นที่
 อยูเ หนือลม ขึน
้ ทีส่ งู และ/หรือ บริเวณ
เหนือน้ํา
 กาซหลายชนิดจะหนักกวาอากาศและ
จะแพรกระจายไปตามพืน้ สะสมตัวในทีต่ า่ํ หรือ

เมื่อมีการถายเทหรือจัดการกาซเหลวเย็นจัด
การอพยพ
รั่วไหลปริมาณมาก
 พิจารณาอพยพประชาชนใตลม อยาง
นอย 800 เมตร (1/2 ไมล)
กรณีเพลิงไหม
 หากถังบรรจุขนาดใหญ ตูร ถไฟหรือรถ

ที่อับอากาศ (ทอระบายน้ํา หองใตดิน ถังเก็บ)
ชุดปองกัน
 สวมใสชด
ุ เครือ่ งชวยหายใจสวนบุคคล
แบบมีถังอากาศ (SCBA)
 ชุดดับเพลิงสามารถปองกันอันตราย
ไดอยางจํากัดเมือ่ เกิดกรณีเพลิงไหมสาร แตอาจ
ไมสามารถปองกันอันตรายอยางมีประสิทธิภาพ
กรณีที่เกิดเฉพาะการหกรั่วไหล
 สวมชุดปองกันอันตรายจากอุณหภูมิ

บรรทุกสารเกี่ยวของกับเพลิงไหม ใหกั้นแยก
พืน้ ทีเ่ กิดเหตุ 1,600 เมตร (1 ไมล) และพิจารณา
อพยพประชาชนเบือ้ งตน 1,600 เมตร (1 ไมล)
ทุกทิศทาง
 กรณีเกิดเพลิงไหมที่เกี่ยวของกับสาร
Liquefied Petroleum Gases (LPG) (UN 1075)
Butane (UN1011) Butylene (UN1012)
Isobutylene (UN1055) Propylene (UN 1077)
Isobutane (UN1969) และ Propane
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(UN1978) ใหอา งอิงกับ BLEVE
การดําเนินการเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
เพลิงไหม
 หามดับเพลิงทีเ่ กิดจากการรัว
่ ไหลของ
กาซจนกวาจะหยุดการรั่วไหลได
คํ า เตื อ น: ไฮโดรเจน (UN 1049)
ดิวเทอเรียม (UN 1957) และไฮโดรเจนเหลว
(UN1966) เมื่อลุกติดไฟจะเกิดเปลวไฟที่มอง
ไมเห็น กาซอัดความดันที่มีสว นผสมไฮโดรเจน
และมีเทน (UN2034) อาจลุกติดไฟและเกิด
เปลวไฟที่มองไมเห็น
เพลิงไหมขนาดเล็ก
 ผงเคมีแหง และ CO2
เพลิงไหมขนาดใหญ
 ฉีดน้ําเปนฝอยหรือหมอก
 เคลื่ อนย า ยภาชนะบรรจุ อ อกจาก
บริเวณเพลิงไหม หากทําไดโดยไมเสีย่ งอันตราย
เพลิงไหม/เกิดอยูใกลภาชนะบรรจุ
 ฉีดน้า
ํ ดับเพลิงจากระยะไกลทีส่ ดุ หรือ
ใชหัวฉีดน้ําชนิดที่ไมตองใชคนควบคุม หรือใช
แทนฉีดน้ําแทน
 ฉีดน้า
ํ ปริมาณมากเพือ่ หลอเย็นภาชนะ
บรรจุจนกวาเพลิงจะสงบ
 ห า มฉี ด น้ํ า ไปยั ง บริ เ วณรอยรั่ วหรื อ
อุปกรณระบายความดันโดยตรง อาจมีน้ําแข็ง
เกาะบริเวณดังกลาว

อยูห า งภาชนะบรรจุทไี่ ฟลุกทวมตลอดเวลา
 ถอนกําลังเจาหนาทีท
่ นั ที หากอุปกรณ
ระบายความดันนิรภัยของภาชนะบรรจุเกิดเสียง
ดัง หรือภาชนะบรรจุเปลี่ยนสี
 สําหรับเพลิงไหมรุนแรงและใหญมาก
ใหใชหวั ฉีดน้าํ ชนิดทีไ่ มตอ งใชมอื จับหรือใชแทน
ฉีดน้าํ แทน หากไมมใี หถอนกําลังออกจากพืน้ ที่
และปลอยใหไฟลุกไหมจนดับไปเอง
การหกรัว่ ไหล
 กําจัดแหลงที่อาจทําใหเกิดการจุดไฟ
ทัง้ หมด (หามสูบบุหรี่ จุดพลุ ทําใหเกิดประกาย
ไฟหรือเปลวไฟบริเวณจุดเกิดเหตุ)
 กั้นบริเวณจนกวากาซพิษเจือจางไป
 อุปกรณทใี่ ชในการถายเทหรือขนยาย
สารตองตอสายดิน
 ห ามสั มผั ส หรื อเดิ น ย่ําผ านบริ เวณที่
สารหกรั่วไหล
 หากเปนไปได หมุนภาชนะบรรจุจน
อยูใ นตําแหนงทีข่ องเหลวไมไหลออกมาและจะมี
กาซรั่วออกมาเทานั้น
 ระงับการรัว
่ ไหลของทําไดโดยไมเสีย่ ง
อันตราย
 ฉีดน้า
ํ เปนฝอยดักจับกลุม ไอระเหยสาร
เพือ่ ลดความเขมขนหรือเปลีย่ นทิศทาง แตอยาให
น้าํ ทีฉ่ ดี ไหลไปสัมผัสกับตัวสารทีห่ กรัว่ ไหลโดยตรง
 หามฉีดน้ําใสสารที่ นองพื้ นที่หรือฉีด


ใสจดุ ที่มีสารรั่วไหลโดยตรง
 ปองกันสารมิใหไหลลงน้า
ํ ทอระบายน้าํ
ชั้นใตดิน หรือบริเวณอับอากาศ
คําเตือน : สารหลายชนิดเมื่อสัมผัสกับ
กาซเหลวเย็นจัด จะเปราะและแตกหักงาย
การปฐมพยาบาล
 ตองมั่ นใจว าบุคลากรทางการแพทย
ทราบชนิดและอันตรายของสารตางๆ รวมทั้ง
มีการปองกันตนเองอยางเหมาะสม
 นําผูบ
 าดเจ็บไปยังพืน้ ทีอ่ ากาศบริสทุ ธิ์
 ใหผูบาดเจ็บอยูในอาการสงบและให
ความอบอุนรางกาย
 โทรแจ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อแจ ง หน วย
แพทยเคลื่อนที่ฉกุ เฉิน
 ใช เ ครื่ อ งช ว ยหายใจหากผู บ าดเจ็ บ
หยุดหายใจ
 เสือ
้ ผาทีแ่ ข็งติดผิวหนังตองทําใหคลาย
ตัวกอนถอด
 ใหออกซิเจนถาผูบ
 าดเจ็บหายใจลําบาก
 ถอดและแยกเก็บเสื้ อผาและรองเท า
ที่ปนเปอน
 กรณี ที่ สั มผั สกั บ กาซเหลว ใช น้ําอุ น
ลางเพือ่ ทําใหกลามเนือ้ บริเวณดังกลาวคลายตัว
 กรณีเกิดแผลไหม ทําใหผว
ิ หนังบริเวณ
ดังกลาวเย็นทันทีโดยแชนา้ํ เย็นนานเทาทีจ่ ะทํา
ได หามถอดเสื้อผาที่แข็งติดกับผิวหนัง
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