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สารทีท่ ําปฏิกริ ยิ ากับน้ํา (ใหกาซไวไฟ
และเปนพิษ) [Substances - Water Reactive
(Emitting Flammable and Toxic Gases)]
สาเคมีที่ใชวิธกี ารระงับเหตุอุบัติภยั ตาม
ขอแนะนําที่ 139 (Guide 139) ในคูมือการ
ระงับอุบตั ภิ ยั เบือ้ งตนจากวัตถุอนั ตราย (2008
Emergency Response Guidebook) ของศูนย
ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สารเคมีทใี่ ชวธิ กี ารระงับเหตุอบุ ตั ภิ ยั ตาม
ขอแนะนําที่ 139 (Guide 139) ในคูมือ 2008
Emergency Response Guidebook ของกรม
ควบคุมพิษ อาทิ
 Ethyldichlorosilane; ID Number
1183
 Methyldichlorosilane; ID Number
1242
 Trichlorosilane; ID Number 1295
 Phosphorus pentasulfide, free from

yellow and white Phosphorus; ID Number
1340
 Phosphorus pentasulphide, free
from yellow and white Phosphorus; ID Number
1340
 Calcium phosphide; ID Number 1360
 Aluminum phosphide; ID Number
1397
 Lithium amide; ID Number 1412
 Magnesium aluminum phosphide; ID
Number 1419
 Sodium phosphide; ID Number
1432
 Magnesium phosphide; ID Number
2011
 Potassium phosphide; ID Number
2012
 Strontium phosphide; ID Number
2013

Magnesium Explosion


Chlorosilanes, n.o.s.; ID Number

2988
Chlorosilanes, water-reactive,
flammable, corrosive, n.o.s. ; ID Number 2988


อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
อัคคีภยั หรือระเบิด
 เมื่ อสั มผั ส กั บน้ํา จะให ก าซไวไฟและ
กาซพิษ
 อาจลุ กติ ดไฟ หากสั มผัส กับ น้ําหรื อ
อากาศชื้น
 สารบางอย างอาจทําปฏิ กิ ริ ย าอย าง
รุนแรง หรือระเบิด หากสัมผัสกับน้ํา
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sample of sodium in water


เปลวไฟ

อาจติดไฟไดเนือ่ งจากความรอน ประกายไฟ

Phosphorus Trichloride Leak

ชุดปองกันอันตราย
 สวมใส เครื่ องช วยหายใจส วนบุ คคล
แบบมีถังอากาศในตัว (SCBA)
 สวมใส ชุ ด ป อ งกั น สารเคมี ต ามข อ
แนะนําจากบริษทั ผูผ ลิต ทัง้ นีช้ ดุ ปองกันสารเคมี
ไมสามารถปองกันอันตรายจากความรอนได
 ชุ ดผจญเพลิ งทั่ วไปป องกั นอั น ตราย
จากสารเคมีไดจํากัดในกรณีที่สารเคมีเกิดการ
ลุกไหม และอาจใชปอ งกันอันตรายจากสารเคมี
ไมไดในกรณีเกิดการรั่วไหลเมื่อตองสัมผัสสาร
โดยตรง
การอพยพ
กรณีหกรัว่ ไหลมาก
 สํ า หรั บ สารที่ แรเงาให ดู ใ นตาราง
กํา หนดระยะเขตอั น ตราย และเขตปกป อ ง
สาธารณชน
สําหรับสารที่ไมมีการแรเงาใหเพิม่ ระยะ
ทางกัน้ บริเวณในทิศใตลม (ถาจําเปน) โดยระยะ
กั้นบริเวณแสดงในหัวขอกรณีเกิดอัคคีภัย
 หากภาชนะบรรจุขนาดใหญ รถหรือ
รถไฟบรรทุกสารเคมีเกิดไฟไหม ใหกั้นบริเวณ
โดยรอบ 800 เมตร ( 1/2 ไมล ) รวมทัง้ อพยพ
ประชาชนในบริเวณ 800 เมตร ( 1/2 ไมล )
ในทุกทิศทาง
การดําเนินการเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน
อัคคีภยั
 หามใชน้ําหรือโฟมดับเพลิง (โฟมดับ
เพลิงอาจใชกับคลอโรซิเลน (Chlorosilanes)

อาจลุกติดไฟไดอีกหลังจากดับไฟไดแลว
 การขนสงสารบางอยางอาจอยูในรูป
ของเหลวไวไฟสูง
 ภาชนะบรรจุอาจจะระเบิ ดเมื่ อได รับ
ความรอน
 น้า
ํ เสียจากการดับเพลิงอาจกอใหเกิด
อัคคีภัยและการระเบิดได
สุขภาพอนามัย
 เปนพิษสูง : หากสัมผัสกับน้ําอาจให
กาซพิษ และอาจถึงแกชีวิตไดถาหายใจเขาไป
 การรั บ สั ม ผั ส ไอระเหย ตั วสารหรื อ
สารที่เกิดจากการยอยสลายเขาสูรางกายทาง
การหายใจหรือทางผิวหนัง อาจทําใหบาดเจ็บ
อยางรุนแรงหรือเสียชีวิตได
 หากสัมผัสกับน้า
ํ อาจไดสารละลายทีม่ ี
ฤทธิ์กดั กรอน
 เมื่ อสารลุ ก ติ ดไฟอาจก อให เกิ ดก าซ
ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองและ/หรือ เปนพิษ
 น้า
ํ เสียจากการดับเพลิงอาจกอใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัยตอสาธารณชน
 โทรศัพทแจงเจาหนาทีร่ ะงับเหตุฉก
ุ เฉิน ทิศทาง สําหรับของเหลว และอยางนอย 25 อานดานลาง
เพลิงไหมขนาดเล็ก
ตามเบอรในเอกสารกํากับการขนสง หากไมพบ เมตร (75 ฟุต) สําหรับของแข็ง
 ผงเคมีแหง โซดาแอช ปูนขาว หรือ
 กันบุคคลที่ ไมเกี่ ยวของออกจากบริเวณ
เอกสารหรื อไมมี คนรับสาย ใหโทรศั ทพแจ ง

อยู

เ
หนื
อ
ลม
ทราย
หนวยงานที่เกี่ยวของตามปกหลังดานใน
 อยาอยูในที่ต่ํา
เพลิงไหมขนาดใหญ
 กั้ นแยกบริ เวณที่ มี ก ารหกรดรั่ วไหล
 ระบายอากาศในที่อับกอนเขาระงับเหตุ
 ใช ทรายแห ง ผงเคมี แ ห ง โซดาแอช
ทันทีอยางนอย 50 เมตร (150 ฟุต) ในทุก
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หรือปูนขาว หรือถอนกําลังออกจากพื้นที่แลว
ปลอยใหไฟไหมตอไป
 สําหรับคลอโรซิเลน หามใชน้ําดับไฟ
ใหใชโฟมดับเพลิงชนิดมีขั้วแบบ AFFF หามใช
ผงเคมีแหง โซดาแอชหรือปูนขาวในการดับไฟ
ทัง้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ เนือ่ งจากอาจทําให
เกิดกาซไฮโดรเจนเปนปริมาณมาก
 เคลื่ อนย า ยภาชนะบรรจุ อ อกจาก
บริเวณเพลิงไหม หากทําไดโดยไมเสีย่ งอันตราย
เพลิงไหมภาชนะบรรจุหรือเกิดใกลกบั
ภาชนะบรรจุหรือขนสง
 ดั บ เพลิ ง จากระยะไกลที่ สุ ด หรื อใช
หัวฉีดนํ้ าชนิ ดที่ ไม ตองใชคนถือ หรือใชแทน
ฉีดนํา้ แทน
 ฉี ด น้ํ า ปริ มาณมากหล อ เย็ น ภาชนะ
บรรจุ จนกวาเพลิงจะสงบ
 อยาใหน้ําไหลเขาภาชนะบรรจุ
 ถอนกําลังเจาหนาทีท
่ นั ที หากอุปกรณ
ระบายความดันนิรภัยของภาชนะบรรจุเกิดเสียง
ดัง หรือภาชนะบรรจุเปลี่ยนสี
ี่ กู ไฟลุกทวม
 อยูใ หไกลจากภาชนะบรรจุทถ
การหกรัว่ ไหล
 สวมชุดปองกันชนิ ดคลุมทั้ งตั ว หาก
ตองปฏิบัตหิ นาทีใ่ นบริเวณทีส่ ารเคมีรั่วไหลแต
ไมมีเพลิงไหม
 กําจัดแหลงกําเนิดไฟทุกชนิด (หาม
สูบบุหรี่ จุดพลุไฟ หรือทําการใหเกิดประกายไฟ
เปลวไฟในพื้นที่เกิดเหตุ)
 หามสัมผัสหรือเดินย่าํ สารเคมีทห
ี่ กรัว่ ไหล
 ระงับการรัว่ ไหล หากทําไดโดยไมเสีย
่ง
อันตราย
 ห ามฉี ดนํ้ าเข าไปในสารเคมี ที่ หกรั่ ว
ไหล หรือในภาชนะบรรจุ
 ใชนา
้ํ ฉีดเปนฝอยฉีดดักกลุม ไอระเหย
สารเคมี เพื่ อลดหรื อเปลี่ ยนทิ ศทางไอระเหย
ของสาร แตพยายามอยาใหนา้ํ สัมผัสกับตัวสาร
ทีห่ กรั่วไหลโดยตรง
 สําหรับสารคลอโรไซเลน (Chlorosilane)

ใหใชใหใชโฟมดับเพลิงชนิดมีขวั้ แบบ AFFF เพือ่
ลดไอระเหย
กรณีหกรั่วไหลเล็กนอย
 ป ดทั บ ด วยดิ น แห ง ทรายแห ง หรื อ
วัสดุที่ไมติดไฟ แลวคลุมดวยแผนพลาสติกอีก
ชัน้ หนึง่ เพือ่ ลดการแพรกระจายหรือสัมผัสกับฝน
 ทํ า ทํ า นบกั้ น เพื่ อ นํ า ไปกํ า จั ด ต อ ไป
อยาใชนา้ํ นอกจากไดรบั คําแนะนําจากผูเ ชีย่ วชาญ

ผงสารเคมีหก
 คลุมทับผงสารเคมีดวยแผนพลาสติก
หรือผาใบเพื่อลดการแพรกระจาย และใหสาร
คงสภาพทีแ่ หงไว
 ห ามทํา ความสะอาดหรื อกํา จั ดสาร
โดยพลการ ยกเวนอยู ภายใตการควบคุมของ
ผูเชี่ยวชาญดานการเก็บกูวัตถุอันตราย
การปฐมพยาบาล
 นําผูบ
 าดเจ็บไปยังทีท่ มี่ อี ากาศบริสทุ ธิ์
 โทรเรียกรถพยาบาล หรือหนวยแพทย
ฉุกเฉิน
 ใช เครื่ องช วยหายใจ หากผู บาดเจ็ บ
หยุดหายใจ
 หามผายปอดดวยวิธีเปาปาก หากผู
บาดเจ็บกินหรือหายใจเอาสารเคมีเขาไป ใหใช
เครื่องชวยหายใจชนิดมีที่ครอบใหอากาศแบบ

วาลวทางเดียว หรืออุปกรณชว ยหายใจอืน่ ทีเ่ หมาะสม
 ใหออกซิเจนถาผู บาดเจ็บหายใจลําบาก
 ถอดเสือ
้ ผาและรองเทาทีป่ นเปอ นออก
 ถ าผิ วหนั ง หรื อตาสั มผั ส กั บ สารเคมี
ใหลา งออกทันที โดยวิธใี หนาํ้ ไหลผานอยางนอย
20 นาที
 รักษารางกายของผูป
 ว ยใหอบอุน และ
อยูในที่สงบ
 ต องมั่ นใจว าหน วยแพทย ทราบชนิ ด
และอันตรายของสารเคมี รวมทั้งมีการปองกัน
ตนเองอยางเหมาะสม
ทีม่ า: คูม อื การระงับอุบตั ภิ ยั เบือ้ งตนจาก
วัตถุอันตราย (2008 Emergency Response
Guidebook) ของศูนยปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินสารเคมี
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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