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HAZMAT

กุญแจสูความสําเร็จของงานตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินใดๆ ก็ตาม คือ การประเมินสถานการณ
(Size-up) หากนักดับเพลิงเขาใจสภาพแวดลอม
เขาใจตัวอาคาร เขาใจสวนประกอบของตัวอาคาร
เข าใจเงื่ อนไขหรื อสภาพการณ ของเพลิ งไหม
พวกเขาจะสามารถเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมได
ในเหตุฉกุ เฉินสารเคมี (Hazmat Incidents) การ
ทําความเขาใจธรรมชาติของสารเคมีก็เหมือน
กับการทําความเขาใจพฤติกรรมของเพลิงไหม
สําหรับเหตุฉกุ เฉินสารเคมี คุณตองเขาใจสภาพ
แวดลอม เขาใจที่บรรจุ และเขาใจสารเคมีหรือ
วัตถุที่อันตรายที่เกี่ยวของกับเหตุการณนั้น
ในการระงั บเหตุ ฉุ ก เฉิ นสารเคมี โดย
ทัว่ ไปแลว เปนเรือ่ งเปนไปไมไดทเี่ ราจะมองเห็น
ปญหา เทียบไดกบั การไมสามารถมองผานควัน
และเปลวไฟในเหตุเพลิงไหม ชางเทคนิคหรือ
ผูเชี่ยวชาญดานสารเคมีจึงใชการอางอิงขอมูล
เปรียบเทียบกับสิ่งที่สารเคมีแสดงออกมาโดย
การสังเกตพฤติกรรมหรือปฏิกิรยิ าของสารเคมี

จุดเดือด [Boiling Point (BP)] = 78 Fํ
 จุดเยือกแข็ง [Freezing Point (FP)] =


7ํF
ความดันไอ [Vapor Pressure (VP)] =
630 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
 ความถวงจําเพาะมาตรฐาน [Specific
Gravity (Sp. Gr.) standard] = 0.69
 ความสามารถในการละลาย [Solubility
(Sol)] = 40% [หมายถึงการละลายในน้าํ ยกเวน
มีการระบุเปนอยางอื่น (solubility in water is
implied unless indicated otherwise)]
 อัตราสวนผสมต่ําสุดที่ ทําใหเกิดการ
ระเบิด [Lower Explosive Limit (LEL)] = 5.6%
 อัตราสวนผสมสู งสุดที่ ทําใหเกิ ดการ
ระเบิด [Upper Explosive Limit (UEL)] = 40.0%
 พลังงานที่ใชในการดึงใหอิเล็กตรอน
วงนอกหลุดออกจากอะตอมหรือโมเลกุลที่อยู
ในสถานะแกส [Ionization Potential (IP)] =
13.6 อิเลกตรอนโวลต (eV)


ที่มองเห็นไดแลวเอาไปเทียบกับขอมูลอางอิง
ที่เชื่อถือไดเพื่อระบุชนิดและอันตรายของสาร
เคมีที่เกิดเหตุนั้น ปญหาก็คือเราจะไดขอมูลที่
ตองการอยางงายดายและอยางถูกตองเพื่อนํา
ไปใชในการกําหนดยุทธวิธีหรือไม
ตัวอยาง คุณไดรบั การแจงเหตุมสี ารเคมี
รัว่ ไหลในหองปฏิบตั กิ ารของมหาวิทยาลัยในพืน้ ที่
รับผิดชอบซึ่งมีการอพยพไปแลว จากรายงาน
ระบุมกี ารใชงานสารเคมีประมาณ 1 ไพน (473
ซี.ซี.) หรือเกือบครึง่ ลิตร ซึง่ มีขอมูลทางเทคนิค
ของสารชนิดนีค้ อื
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คาจํากัดที่ อนุญาตให สัมผัสได (คา
ความเขมขนสารเคมีเฉลี่ย 8 ชั่วโมงตอ 1 วัน)
[Permissible Exposure Limits (PEL) (TimeWeighted-Average (TWA)] = 10 สวนตอลาน
สวน [parts per million (ppm)]
 อัตราสวนผสมที่เปนอันตรายตอชีวิต
หรือสุขภาพมนุษยอยางฉับพลัน [Immediately
Dangerous to Life or Health (IDLH)] = 50 สวน
ตอลานสวน (ppm)
 ค าอั ตราสวนผสมที่ ทําให หนู ทดลอง
ตายไปครึ่งหนึ่งของจํานวนที่ใชทดลองภายใน
เวลา 40 นาที [LC50 (40 min, rat) = 63 ppm
ทางผิวหนัง (skin)
 ค าความเป น พิ ษ เมื่ อสั ม ผั ส โดยตรง
(ผิวหนัง) ทําใหกระตายเสียชีวติ ไปครึง่ หนึง่ ของ
จํานวนทีใ่ ชทดลอง [LD50 (dermal, rabbit)] =
6.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)
 ค าความเป น พิ ษ เมื่ อสั ม ผั ส โดยตรง
(ตา) ทําให กระต ายเสียชี วิ ตไปครึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนทีใ่ ชทดลอง [LD50 (eye, rabbit)] = 1.1
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)
การจัดการขอมูล (Organizing Information)
คุณจะใชข อมู ลที่ ได มาเพื่ อตั ดสิ นใจได
อยางไร คุณจะพิจารณาเลือกการตรวจจับดวย
วิธใี ด คุณจะเลือกอุปกรณปอ งกันสวนบุคคล (PPE)
ชนิดไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณทเี่ กิดขึน้
คุณจะแปลความหมายของตัวเลขตางๆ เหลานี้
ไปเปนการกระทําไดอยางไร
วิธที ดี่ ใี นการทําความเขาใจปญหาทีซ่ บั ซอน
คือ แยกปญหาใหญเปนปญหายอยแลวพิจารณา
อยางเปนระบบวาปญหายอยเหลานั้ นมี ความ
สัมพันธกันอยางไร หนทางหนึ่งในการจัดการ
ขอมูลเหตุฉกุ เฉินสารเคมีคอื การหาแนวทางให
ผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถแปลข อมู ลที่ ได มาเพื่ อ

จุดเดือด (BP) = -121 ํ F
 ความดันไอ (VP) = 40.5 atmospheres, unit of pressure (atm)
 ความหนาแน นสั มพั นธ ของแก ส
[Relative Gas Density (R Gas D)] = 1.27
 ความสามารถในการละลายน้า
ํ (Sol)
= 67%
เนือ่ งจากสารเคมีเปนแกสจึงมีความเปน
ไปไดทจี่ ะเกิดการสัมผัสขณะเขาไปในทีเ่ กิดเหตุ
หากไม มี การป องกั น และเนื่ องจากเป นกรด
เขมข น ผลกระทบจากการสั มผั สจึ งค อนขาง
เลวราย สิง่ ทีผ่ ูปฏิบัติงานตอบโตเหตุตอ งคิดคือ
หาวิธีบรรเทาผลกระทบ วิธีหนึ่งคือ ใชอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมเพื่อเปน
การหลีกเลีย่ งการสัมผัสสารเคมีโดยตรง กรณีนี้
ใหใชชุดปองกันแบบคลุมทั้งตัวหรือชุดแคปซูล
เมื่อมีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดการสัมผัส อีก
วิธหี นึง่ สําหรับใชหลีกเลีย่ งการสัมผัสไดแก การ
ตรวจจับ หากกระดาษวัดความเปนกรดดาง (pH)
เริ่มกลายเปนสีแดง คุณตองรูวาที่นั่นมีกรด จะ
ตองยายทีเ่ พือ่ หลีกเลีย่ งการสัมผัส วิธอี นื่ ๆ เชน
การจัดการสารเคมี คุณสามารถใชคุณสมบัติ
การละลายน้าํ ของสารเคมีใหเปนประโยชนโดย
การใชฝอยน้ําละเอียดดูดซับ อีกทางเลือกหนึ่ง
คือการระบายอากาศ การกระทําตางๆ ดังกลาว
สามารถลดความเปนไปไดที่จะเกิดการสัมผัส
สารเคมีได
ในอี กทางหนึ่ ง เราสามารถทําให กรด
เปนกลางไดโดยเอาไปสัมผัสกับดาง เมื่อกรด
ถูกทําใหเปนกลางแลว ผลกระทบจากการสัมผัส
ก็ จ ะถู กทําให หมดไป ให ข อสั งเกตไว ด วยว า
ปฏิกริ ยิ าทีท่ าํ ใหเปนกลางจะมีความรอนเกิดขึน้
หากเลือกทําวิธนี ี้ ตองใชฝอยน้าํ ละเอียดฉีดไปที่
หมอกควันของกรด ซึง่ สารเคมีจะละลายน้าํ และ




ทํานายพฤติกรรมของสารเคมีทมี่ สี ว นรวมในการ
เกิดเหตุ
ความเปนไปไดและผลกระทบของการ
สัมผัสสารเคมี
สิ่งสําคัญสองประการในการตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมีคือความเปนไปไดในการสัมผัส
สารเคมีและผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมีซงึ่
เกิดขึน้ ไดทงั้ จากตัวของสารเคมีเองและพลังงาน
ทีป่ ลดปลอยออกมาจากสารเคมี ความเปนไปได
ในการสัมผัสสารเคมีเปนผลมาจากคุณสมบัติ
ของสารเคมีรวมกับการปฏิสมั พันธกบั สิง่ แวดลอม
ของตัวมันเอง
สารเคมีทเี่ ผชิญหนามักอยูภ ายใตเงือ่ นไข
ทีน่ อกเหนือจากทีเ่ ขียนไวในตําราดังนัน้ เราตอง
พิจารณาเงือ่ นไขของเหตุฉกุ เฉิน และประเด็นอืน่
คือผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมี
สารเคมีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอาจมีกลไกที่
สรางอันตรายไดหลายรูปแบบ การปลดปลอย
พลังงาน การกัดกรอน และ/หรือ การเปนพิษซึง่
สิ่งตางๆ เหลานี้จะอยูแยกกันไป โดยเราตอง
คนหาจุดกําเนิดหรือหลงทีม่ อี นั ตรายตางๆ เหลานี้
พรอมกับหากลยุทธเพื่ อใหสามารถคนหาจุด
ที่ปลอดภัยที่สุดได
พิจารณาการปลดปลอยแกสไฮโดรเจน
คลอไรดซงึ่ เปนกรดเขมขนทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ งั ตอไปนี้
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ลดความเปนไปไดและผลกระทบจากการสัมผัส
เรื่องสําคัญที่ควรจําคือ คา pH เปนตัวเลขที่มี
ความผกผันมาก บางกรณีคุณตองละลายสาร
เคมีถึง 10 เทาถึงจะไดคา pH ลดลง 1 หนวย
ซึ่งผลลัพธที่ไดจะเกิดขึ้นชามาก ยิ่งไปกวานั้น
เมื่ อกรดหรือดางเขมขนละลายน้ําจะใหความ
รอนสูงจนสามารถทําใหน้ําเดือดไดและทําให
กรดหรือดางกระฉอก
ความเปนไปไดในการสัมผัสสัมพันธกับ
วิธที ี่สารเคมีเคลื่อนที่ ยกตัวอยาง แกสขยายตัว
และถูกปลอยออกมาจะเคลือ่ นทีไ่ ดงา ย ดังนัน้ จึง
ความเปนไปไดสูงที่จะเกิดการสัมผัส สําหรับ
ของแข็งและของเหลวซึ่งมีอนุภาคหรือเม็ดสาร
จะไมเคลื่อนที่เร็วไดเหมือนแกส แตหากอยูใน
สิง่ แวดลอมทีเ่ หมาะสมและมีพลังงานเพิม่ เขาไป
ของแข็งหรือของเหลวสามารถจะเปลีย่ นเปนสาร
แขวนลอยในอากาศ (Aerosol) และมีลักษณะ
เหมือนแกส ยกตัวอยากรณีนี้คือ การระเบิดที่
เกิดในถังบรรจุกรดซัลฟูรกิ
กรดซัลฟูรกิ มีความดันไอ [Vapor Pressure
(VP)] = 0.001 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ซึ่ง
หมายความว า มั นไมสามารถเคลื่ อนที่ ไดใน
สภาวะปกติ จึงเปนเหตุผลวาทําไมคนจึงเทกรด
ซัลฟูรกิ เติมแบตเตอรีโดยสวมอุปกรณปอ งกันตา
และถุงมือ ในกรณีของการระเบิด พลังงานจาก
การระเบิดจะเปลีย่ นกรดซัลฟูรกิ เปนฝอยละเอียด
หรือแอโรซอลทําใหสามารถเคลือ่ นทีไ่ ดงา ยและ
สูดหายใจเขาไดงายดวยเชนกัน จะตองมีการ
ปองกันในระดับทีแ่ ตกตางไปจากปกติเมือ่ เขาไป
ในพื้นที่เกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น
ขอควรจํา การพิจารณาความเปนไปได
ในการสัมผัสไมใชเรือ่ งงายเหมือนกับการวัดคา
ความดันไอ (VP) คาความดันไอเปนสิ่งหนึ่งที่
ต องเอามาร วมกั บ สิ่ ง อื่ นๆ ในการพิ จารณา

ความเปนไปไดในการสัมผัสสารเคมี การทํา
ความเขาใจกับตัวเลข สิง่ แวดลอมของการสัมผัส
ประสบการณ การสั มผั สในกรณี ใกล เคี ยงกั น
และการตัดสินใจที่ดี เปนสวนสําคัญทั้งหมดใน

เคมี พลังงานที่ปลอยออกมามีลักษณะเหมือน
อะไร และพลังงานจะไปไหนเมื่อถูกปลอยออก
มา ลวนเปนเรื่องยากจะคาดการณ การฝกฝน
และประสบการณเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู
การประเมินที่ถูกตอง เชน ลูกไฟที่เกิดจากการ
ระเบิดจากการขยายตัวของไอจากของเหลวเดือด
(BLEVE; Boiling-Liquid, Expanding-Vapor
Explosion) ในถังบรรจุแกสโพรเพนทีบ่ รรทุกบน
รถไฟจะมีรัศมีเทาใด ตองศึกษาจากเหตุการณ
ที่เคยเกิดขึน้ มาเพื่อใหไดขอมูลทีเ่ ปนประโยชน
สารเคมีที่ปลอยพลังงานออกมา รวมถึง
วัตถุระเบิด แกสไวไฟ ของเหลวติดไฟได และ
ของเหลวไวไฟ ของแข็งไวไฟ สารลุกไหมไดดว ย
ตัวเอง สารออกซิไดเซอร (สารใหออกซิเจน)
สารกัมมันตภาพรังสี และสารทีใ่ หปฏิกริ ยิ าเคมี
คายความรอน เปนสารทั่วไปที่ใหปฏิกิริยาการ
เผาไหมและปฏิกิริยาการเกิดโพลีเมอร ยุทธวิธี
ใชในการปองกันและตรวจจับตองระบุความเปน
ไปไดของการเผชิญหนากับพลังงานนอกเหนือ
จากตัวสารเคมีไวดว ยเมือ่ เขาทําการตอบโตเหตุ
จากสารประกอบเหลานี้
เมือ่ พิจารณาวาสารเคมีทปี่ ลอยพลังงานออก

การคาดการณความเปนไปไดในการสัมผัสสาร
เคมีทเี่ กิดเหตุฉกุ เฉิน
ตารางที่ 1 (Table 1) คือคาความดันไอ
(VP) ของสารเคมีที่มีใชงานทั่วไป สําหรับใช
เปรียบเทียบพฤติกรรมของสารเคมีทไมรูจักซึ่ง
มีคาความดันไอใกลเคียงกันสารเคมีเหลานี้
สารเคมีทปี่ ลอยพลังงานออกมา เราจึงมี
โอกาสสัมผัสพลังงานนัน้ ดวยนอกเหนือจากตัวสาร

มาแตกตางจากอันตรายของสารเคมีอนื่ อยางไร
ใหพจิ ารณาควันไฟและปรากฏการณ Backdraft
ควันไฟเปนทัง้ เชือ้ เพลิงและแหลงรวมของสารพิษ
ควันจะเปนพิษเมือ่ คุณสัมผัส สารพิษในควันไฟ
จะเขาสูร างกาย โดยปกติจะเปนทางการหายใจ
หรือการดูดซึมทางผิวหนัง คุณตองหายใจหรือ
สัมผัสควันจึงจะไดรับอันตรายดังกลาว
อยางไรก็ตาม ภายใตเงื่อนไขที่ผิดปกติ
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ของควั นไฟ ออกซิ เจน และความร อน จะมี
แนวโนมการเกิดปรากฏการณ Backdraft ซึ่ง
เปนปญหาที่แตกตางออกไป ในกรณีนี้แมนัก
ดับเพลิงจะยืนอยูดานนอกของตัวอาคาร ไมมี
ควัน แตพลังงานทีป่ ลอยออกมาจากการระเบิด
สามารถจะมาถึ งตั วและทําให เขาบาดเจ็ บได
พลังงานเดินทางหางจากจุดกําเนิด ดังนั้นจึง
เปนเรือ่ งสําคัญทีจ่ ะตองหลีกเลี่ยงการเขาไปใน
ขอบเขตทีเ่ ปนอันตรายจากสารเคมี มิใชเพียงแค
ตัวสารเคมีเทานั้น
จากประวัติการเสียชีวิตจากการทํางาน
ตอบโตเหตุฉกุ เฉินสารเคมีพบวา มีเปอรเซ็นตสงู
มากทีเ่ กิดจากสาเหตุทเี่ กีย่ วของกับสารเคมีปลอย
พลังงานออกมา การตระหนักถึงอันตรายและ

อยู ใหหา งจากจุดทีพ่ ลังงานจากแหลงกําเนิดจะ
เดินทางผานเปนหัวใจสําคัญของความปลอดภัย
ในการทํางานกับสารเคมีที่ มีคุณสมบัติปลอย
พลังงานออกมาได
สารเคมีกัดกรอน รวมถึงกรด ดาง และ
สารออกซิไดเซอรบางชนิด เปนสาร classes 2,
5, 8 และ 4 บางชนิดทีเ่ กิดกรดและดางระหวาง
ทําปฏิกริ ยิ ากับอากาศหรือน้าํ ตามขอกําหนดของ
กระทรวงขนสงสหรัฐฯ (DOT) โดยทั่วไปสาร
กัดกรอนจะทําลายผิวหนังและเนือ้ เยือ่ ของมนุษย
รวมทั้งกัดกรอนโลหะ เชน อุปกรณชวยหายใจ
SCBA
พิจารณาทัง้ ความรุนแรงในการกัดกรอน
ตามธรรมชาติและอัตราสวนผสมของสารเคมี
ยกตัวอยาง สารละลายกรดปานกลางจะเกิดขึน้
จากการละลายกรดเขมขน (เชน กรดซัลฟูริก
กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก และอื่นๆ) หรือ
กรดที่ออนกวา เชน กรดอะซิติก
ผลกระทบจากสารกัดกรอนแตกตางกันไป
ตามอัตราสวนผสม โดยทัว่ ไปอัตราสวนผสมของ

สารเคมีในอัตราสูงจะมีความเสีย่ งการกัดกรอน
มากกวา แมจะมีขอ ยกเวนบางอยาง ยกตัวอยาง
กิรยิ าของกรดซัลฟูรกิ ตอโลหะซึง่ อัตราสวนผสม
ปานกลางอาจจะเลวรายกวาอัตราสวนผสมสูง
บรรยากาศทีเ่ ปนอันตรายเกิดไดทงั้ จาก
การมีอยูข องสารพิษหรือการขาดออกซิเจน สาร
พิษทําใหเกิดอันตราย ความเปนพิษขึ้นอยูกับ
ปริมาณของสารทีจ่ ะทําใหเกิดอันตราย สิ่งอืน่ ๆ
ทีต่ อ งพิจารณารวมกับความเปนพิษของสารเคมี
ไดแก ชองทางสัมผัส ปริมาณสารทีเ่ ขาสูร า งกาย
ระยะเวลาที่มีการสัมผัส ความไวตอการสัมผัส
ของแตละบุคคล และการทําปฏิกริ ยิ ากับสารอืน่
สารบางชนิดเปนพิษในปริมาณนอยซึง่ จําเปนตอง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสในระดับอัตราสวนตอลาน
สวน (ppm) มีเอกสารอางอิงหลายแหลงที่มี
รายละเอียดความเปนพิษของสารเคมีชนิดตางๆ
วิธีหนึ่งในการคาดการณความเปนพิษของสาร
เคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ไดแก การเปรียบเทียบ
แนวโน มการสั มผั สระหว างการระงั บ เหตุ กั บ
ระดับการสัมผัสในการทํางานตามที่ระบุไวใน

เอกสารอางอิงฉบับกระเปาของสถาบันสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ
(NIOSH) หรือเอกสารอางอิงลักษณะใกลเคียง จัด
พิมพโดยสถาบันสุขอนามัยอุตสาหกรรมตางๆ
องค กรหลายแห งกําหนดค าจํากั ดการสั มผั ส
(ตาราง 2 : Table 2) ซึง่ นําไปจัดกลุม คาจํากัดการ
สัมผัสในการทํางานได เชน คาจํากัดการอนุญาต
ใหสัมผัส (PEL; Permissible Exposure Limit)
เปนคาปลอดภัย คาเพดานการสัมผัส (Ceiling)
คาจํากัดการสัมผัสระยะสัน้ (STEL short-term
exposure limits) เปนคาไมปลอดภัย และคา
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ตรวจวัดแกส เชน อุปกรณตรวจวัดแกส 4 ชนิด
พรอมเซนเซอรหาคาขั้นต่ําในทําใหติดไฟหรือ
ระเบิดได (LEL) เปนเครื่องมือหลักในการหา
อัตราสวนผสมของสารเคมีที่ทําใหเกิดไฟไหม
หรือการระเบิด
สิ่งสําคัญที่ควรตระหนักไวก็คือ เมื่อผูใช
อุปกรณตรวจวัดกําลังอานคาอัตราสวนผสม เขา
ก็อาจจะอยูในบรรยากาศที่สารเคมีกําลังปลอย
พลังงานออกมาซึง่ อาจมาถึงตัวของผูต รวจวัดได
เหมือนกับนักดับเพลิงยืนอยูด า นนอกตัวอาคาร
ทีเ่ กิดปรากฏการณ Backdraft (เชือ้ เพลิงภายใน
หองหรือภายในตัวอาคารเกิดการคุ โดยมีสภาพ
รอนจัดพรอมจะลุกเปนไฟ ขาดเพียงออกซิเจน
ทีจ่ ะมาทําใหเกิดสันดาปเทานัน้ เมือ่ นักดับเพลิง
เปดประตู หนาตาง หรือเจาะชองเปดเขาไป
ออกซิ เจนจะพุ งไปยั งเชื้ อเพลิ งทําให เกิ ดการ
ความเขมขนสูงสุดทีห่ ากตองสัมผัส ณ ทีจ่ ดุ เกิด
เหตุเปนเวลา 30 นาที เมื่ อหลบหนีออกมา
จะยังไมมีผลกระทบเรื้ อรังเกิดขึ้ นกับรางกาย
(IDLH; Immediately Dangerous to Life or
Health) เปนคาอันตราย ขอมูลอื่นสามารถใช
ในการเปรียบเทียบปริมาณทีเ่ ปนอันตรายหรือ
อัตราสวนผสมอันตราย (ตารางที่ 3 : Table 3)
ซึง่ จะมีอยูในแผนขอมูลความปลอดภัย (Safety
Data Sheets) ของบางสถาบัน
ถึงแมวาคุณไมไดเขาไปในบรรยากาศที่
เปนอันตราย แตการสัมผัสกับสารอันตรายอาจ
เกิดขึ้นไดั หากการปองกันลมเหลว คุณควรใช
ขอมูลเพื่อเปรียบเทียบสารเคมีที่ไมคุนเคยกับ
สารเคมีที่ คุณรู จักดีเพื่ อคาดการณพฤติกรรม
วัตถุอันตรายที่กําลังเชิญหนาอยู
ขณะปฏิ บั ติ ง านกั บ สารเคมี อั นตราย
ยุทธวิธที วั่ ไปทีใ่ ชหลีกเลีย่ งการสัมผัส ไดแก การ
ตรวจจับ การปองกัน และการจัดการสารเคมี
การปองกันรวมถึงการปองกันผิวหนังและระบบ
หายใจ โดยใชชุดปองกันสารเคมี ชุดดับเพลิง
และอุปกรณชว ยหายใจ SCBA สวนการตรวจจับ
จะใช อุ ปกรณ เล็ ก ทรอนิ กส หรื อเที ยบเท าที่ มี
คุณสมบิติในการเตือน
“คุณสามารถมองเห็นสารเคมีมอี ยูใ น
ปริมาณมากพอที่จะทํารายคุณไดไหม” ถา
คําตอบคือไม คุณตองหาวิธจี ดั การสารเคมี การ
จัดการสารเคมี รวมถึงการเคลือ่ นยายหรือบรรจุ
สารเคมี นอกจากนีย้ ังมีการระบายอากาศ การ
ทําเขือ่ นหรือกําแพงกัน้ และการเบีย่ งเบนทิศทาง

การจัดการสารเคมีอาจเปนการปฏิบัติงานเชิง
ปองกัน เจาหนาที่เทคนิคสารเคมีตองมีความ
เขาใจและใชแผนการปองกันสารเคมีที่เกิดเหตุ
ตองมีการใชอุปกรณตรวจจับตามชนิดของสาร
เคมีทตี่ อ งสงสัย สําหรับสารเคมีทปี่ ลอยพลังงาน
กลองสรางภาพดวยความรอน (TIC; Thermal
Imaging Camera) จะมีประโยชนมากในการ
คนหาความรอนที่สารเคมีสรางขึ้นมา อุปกรณ

สันดาปอยางรุนแรงและรวดเร็ว เพลิงไหมใน
หองจะระเบิดออกมาเปนลูกไฟใหญพรอมกับ
แรงดันสูงทีม่ าก)
เครื่ องตรวจวั ด ชนิ ด ก อ ประจุ ไ อออน
(PIDs; Photoionization Detectors) มีประโยชน
ในการใชตรวจวัดสารปลอยหลังงานบางชนิด
เครือ่ งมีความวองไวพอทีจ่ ะเตือนลวงหนาใหรวู า
มีสารเคมีอยู โดยมีการตรวจวัดละเอียดถึงระดับ
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สวนตอลานสวน (ppm) ไมใชอัตราเปอรเซ็นต
ในบรรยากาศ
สําหรับสารปลอยพลังงานบางชนิด เชน
สารไฮโดรคารบอนขนาดเล็ก (มีเธน โพรเพน)
สารเมธานอล อะซีโตไนไตรล และไฮโดรเจน ไม
สามารถตรวจวัดดวยอุปกรณ PID ทีใ่ ชหลอดไฟ
มาตรฐานขนาด 10.6 eV สวนสารกัดกรอน
กระดาษวัดคาความเปนกรดดาง (pH Paper)
และเครือ่ งตรวจวัดชนิดพิเศษเปนเครือ่ งมือทีใ่ ช
ตรวจจับ กระดาษ pH ควรใชบอยๆ เพื่ อให
สามารถตรวจจับสารกัดกรอนไดกอนที่มันจะ
ทําความเสียหายใหกับอุปกรณตรวจจับอื่นๆ
มี อุ ปกรณ ตรวจจั บมากมายสําหรั บใช
ตรวจจับสารพิษ แตตวั อุปกรณไมสามารถตัดสิน
ความเปนพิษของสารประกอบที่ใหมา แตมัน
ตรวจจับอนุภาคระดับสวนตอลานสวน (ppm)
ที่ มีความเปนพิษ อุปกรณตรวจวัด PID เปน
เครือ่ งมือหลักสําหรับการนี้ แตอปุ กรณตรวจวัด
ชนิดพิเศษและหลอดแกววัดสีก็สามารถใชได
เชนกัน เปนเรือ่ งสําคัญทีต่ อ งรู อุปกรณสามารถ
เห็นและไมสามารถเห็นอะไร สําหรับอุปกรณที่
ไดมาซึง่ จะมีความไวสําหรับสารเคมีชนิดตางกัน
ในการตรวจจับ บางครัง้ ตองใชเครือ่ งมือรวมกัน
หลายชนิดเพือ่ ตรวจจับอันตรายหลายชนิดทีม่ อี ยู
อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) เปน
ปราการดานสุดทายทีใ่ ชปอ งกันขณะปฏิบตั งิ าน
กับสารเคมีอันตราย ยิ่งไปกวานั้นชางเทคนิค
ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีตองใชเมื่อเขาไปใน
พื้นที่รั่วไหลเพื่อทํางานสําคัญ เชน อุดรูรั่ว ปด
วาลว ฯลฯ ในการสํารวจเบื้องตน ใหผูเขาไป
ทําการตรวจสอบสภาพบรรยากาศสวมใส SCBA
จากนั้นสามารถหนากากกรองอากาศ (APRs;
Air-purifying Respirators) ได สําหรับการรัว่ ไหล
เล็กนอย อาจจะเร็วกวาถาใช SCBA แทนการ
ใชหนากากกรองอากาศที่ตองเลือกไสกรองที่
เหมาะสม แต หากเป นการทํางานระยะเวลา
นาน การใชหนากากกรองอากาศ (APR) มีขอ ดี
คือทีมที่เขาไประงับเหตุจะเมื่อยลานอยกวา
การปองกันผิวหนังขึน้ อยูก บั สารเคมี แต
ก็แบงยอยออกไปตามชนิดของอันตราย หาก
อันตรายเกีย่ วของกับการปลอยพลังงาน เสนใย
ที่เรียกวา Nomex ใหประสิทธิภาพปองกันสูง
รวมไปถึงชุดปองกันหรือชุดตานทานสารเคมี
ออกแบบพิเศษ หากสารเคมีเปนสารกัดกรอน
หรือเปนสารพิษ ชุดทีเ่ คลือบผิวดานนอกใหการ
ปองกันทีด่ ี

เสนใยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตปิ อ งกันเหลานีม้ กี าร
นําไปตัดเย็บเปนชุดหลายรูปแบบ ชุดคลุมทัง้ ตัว
หรือชุดแคปซูลเปนชุดปองกันระดับ A (Level A)
ใชสวมใสปอ งกันสารเคมีทมี่ แี นวโนมการสัมผัส
สูง ชุดหมีหรือชุดลักษณะอื่นใชในสถานการณ
ที่มีแนวโนมการสัมผัสต่ํากวา
ผูผ ลิตชุดปองกันสวนบุคคลสามารถใหคาํ
แนะนําชุดที่เหมาะสมในแตละสถานการณได
และยังมีแหลงขอมูลของสถาบันตางๆ เผยแพร
ในอินเตอรเนตทีเ่ ราสามารถนํามาใชประโยชนได
แตจงจําไววา แนวโนมในการสัมผัสสารเคมีอาจ
แตกตางไปจากทีเ่ ขียนไวในตํารา พฤติกรรมของ
สารเคมีขนึ้ อยูส ภาพแวดลอมในทีเ่ กิดเหตุซงึ่ ตอง
นําประเด็นนี้ไปรวมพิจารณาเมื่อมีการปรึกษา
กับผูผลิตในเลือกชุดปองกันดวย ทั้งนี้ อุปกรณ
SCBA อาจไดรบั ความเสียหายเมือ่ สัมผัสกับสาร
กัดกรอน ดังนัน้ จึงตองมีการปองกันอุปกรณดว ย
ชุดปองกันสารเคมี ตัวอยาง เมื่อสัมผัสกับสาร
คลอรีนเพียงครั้งเดียวก็สามารถทําใหอุปกรณ
SCBA เกิดความเสียจนสังเกตเห็นได
จุดหนึง่ ทีม่ กั ถูกมองขามไปในการปองกัน
ผิวหนัง นั่นคือ ถุงมือ เมื่อมีการหกลนของสาร
เคมีจาํ เปนตองใชถงุ มือปฏิบตั งิ าน และเปนเรือ่ ง
สําคัญทีต่ อ งใชตารางการเลือกใชงานถุงมือเพือ่ ให
ถูกตองกับสารเคมี และบางทีก็อาจจําเปนตอง
ปกปองถุงมือตานทานสารเคมีจากความรอน
หรือความเสียหายภายนอก
โดยรวมแล ว ทางเลื อ กของอุ ป กรณ
ปองกันสวนบุคคลตองแบงตามชนิดของอันตราย
ที่มีอยู (โครงสรางวัสดุที่ใชทําอุปกรณปองกัน)
และความเปนไปไดในการสัมผัส (รูปแบบของ
ชุด : ชุดแคปซูลและอื่นๆ)
ย อนกลั บ ไปที่ ป ญ หาการหกของสาร

เคมีในหองแล็บ เราจะเขาไปสํารวจไดอยางไร
ขัน้ แรกใหพจิ ารณาสารเคมีจะมีกริ ยิ าอะไรภายใต
สภาวะปกติ หากมันกลายเปนแกสที่อุณหภูมิ
หอง แสดงวามีความเปนไปไดสูงที่จะเกิดการ
สัมผัส โดยมีอันตรายหลักสองประการคือ เปน
สารพิษและยานการติดไฟคอนขางกวาง (ติดไฟ
งาย) และจากการประเมินพบวาเปนสารที่ มี
แนวโนมจะเกิดการสัมผัสสูง คําถามคือ เราจะ
บรรเทาปญหานี้ไดอยางไร
อันดับแรก พิจารณาอันตรายจากการ
เปนพิษ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสสาร
ปริมาณมากจากการปฏิบัติภารกิจนี้ไดหรือไม
หากมีเครื่องตรวจวัด คุณจะรูปริมาณของสาร
และอยูหางมันไว ในกรณีนี้เครื่องตรวจวัด PID
ใชไมไดผล สารเคมีชนิดนี้ตองใชเซนเซอรเคมี
ไฟฟาและการวัดคาสี ดังนั้นจึงควรใชเครือ่ งมือ
ที่ถูกตองเพื่อใหรูคาปริมาณสารอยางแมนยํา
จึงจะลดแนวโนมการสัมผัสได พรอมกันนี้ ให
พิจารณาถึงการปองกันสารเคมีทสี่ ามารถดูดซับ
เขาทางผิวหนัง หากเปนปฏิบตั ิงานสํารวจพืน้ ที่
จะไมมีแนวโนมสัมผัสของเหลว สารประเภทนี้
เปนพิษตอระบบหายใจจึงตองใชอุปกรณชวย
หายใจ SCBA ทั้งการตรวจจับและการปองกัน
ในการปฏิบัติงานจะทําใหแนวโนมการสัมผัส
สารพิษลดลง
สําหรับอันตรายจากความไวไฟ แมวา
เปนเรือ่ งงายในการหลีกเลีย่ งการสัมผัสอันตราย
ลักษณะนี้ แตหากมีการลุกไหมจนกลายเปน
ลูกไฟก็ยากจะหลบหนี
วิธีลดอันตรายจากเพลิงไหมรวมถึงการ
กําจัดหรือควบคุมสิ่งที่มีแนวโนมจะเปนแหลง
ความรอน และการระบายอากาศ สารเคมีที่มี
อันตรายดานอัคคีภยั อาจไมสามารถควบคุมการ
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สัมผัสไดเหมือนกับสารพิษ และเนื่องจากเปน
ส วนผสมในบรรยากาศที่ ไม ต องสั มผั สก็ เกิ ด
อั นตรายได ดั งนั้ นชุดป องกั นความร อนและ
เปลวไฟร วมกั บ SCBA จึ งเป นทางเลื อกที่ ดี
สําหรับการปฏิบัติภารกิจที่มีความเสี่ยง
โดยสรุปแลว การพิจารณาความเปนไปได
ในการสัมผัสและผลกระทบจากการสัมผัสสาร
เคมีอยางเปนระบบคือการนําปญหาที่ซับซอน
มาแยกออกเปนสวนเล็กๆ เพือ่ ความงายในการ
จั ดการ ในการวางแผนงานการป องกั นและ
ตรวจจับขั้นพื้นฐาน ใหจัดประเภทของสารเคมี
ตามสมบัติตางๆ เชน การปลอยพลังงาน การ
กัดกรอน ความเปนพิษ และใหพิจารณาการ
เคลื่อนที่ของสารเคมีประกอบดวย
10 หัวขอพิจารณาสําหรับหนวยตอบโต
เหตุฉกุ เฉินสารเคมี
หนวยตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีหนวย
แรกที่เขาถึงที่เกิดเหตุไดเรียนรูขอมูลพื้นฐาน
มากมายจากการฝกฝน รวมถึงวิธีการตอบโต
เหตุ ฉุกเฉินที่ เกี่ ยวของกับวั ตถุ อันตรายอยาง
ปลอดภัย แตโชครายทีม่ ีการขาดติดตอระหวาง
ความรู ในตํ า รากั บ สิ่ งที่ เป น โลกแห ง ความ

เปนจริง
ไม ได ห มายความว า การฝ ก ไม สําคั ญ
หรือไมเพียงพอ แตการสัมผัสในโลกของความ
เปนจริ งจะช วยให ผู ปฏิ บั ติงานตอบโต เหตุได
เรียนรู วา เปนเรื่องสําคัญอยางแทจริงในการ
สรางความมัน่ ใจเพือ่ เอาชีวติ รอดจากสถานการณ
สุดอันตราย
10 หั วข อการพิ จ ารณาสําหรั บ หน วย
ตอบโตเหตุฉกุ เฉินหนวยแรกที่เขาถึงที่เกิดเหตุ
ทีจ่ ะนําเสนอตอไปนีไ้ ดมาจากประสบการณของ
ผูป ฏิบตั งิ านในหลายเหตุการณเปนเวลาหลายป
โดยไดบอกเลาถึงเรือ่ งทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านตอบโตเหตุ
สวนใหญมองขามไปเมือ่ เขาถึงจุดเกิดเหตุ แมวา
พวกเขาจะไดรบั การฝกฝนมาเปนอยางดีแตเมือ่
สัมผัสกับเหตุการณจริง อารมณและความรูสึก
อาจมีสว นทําใหลมื พิจารณาประเด็นสําคัญทีจ่ ะ
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ
1. วัตถุอันตรายกับสารเคมี กาวแรกที่
จะทําใหรอดชีวติ ตองตระหนักไววา สถานการณ
ใดๆ ก็ตามมีความเกี่ยวของกับสารเคมี แมวา
บางครัง้ จะใชคาํ วา “วัตถุอั นตราย” ( Hazardous
Materials) แตคาํ วา “สารเคมี” (Chemicals) นา
จะเหมาะสมกวา เพราะคําวา “วัตถุอันตราย”
เปนศัพทขอ บังคับทีม่ คี วามหมายเฉพาะตัว และ
เพื่อใหหนวยตอบโตเหตุฉุกเฉินหนวยแรกเมื่อ
เขาถึงทีเ่ กิดเหตุจะไมถกู ทําใหเขาใจผิดวาสารเคมี
ไมใชปญหาเพราะมันไมใชวัตถุอันตรายตามที่
เขียนในกฎขอบังคับ ในความเปนจริงแลว สาร
เคมีทกุ ชนิดมีลกั ษณะเปนวัตถุอนั ตรายรวมอยูด ว ย
หนวยตอบโตเหตุตอ งเตรียมการสืบคนขอเท็จจริง

ตอไป จงจําไววา สารเคมีเปนตนกําเนิดของ
ปญหาจากการรั่ วไหลโดยอุ บัติเหตุ หรือการ
ใชงานผิดวิธี นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมจะเกิด
การสัมผัสจากอุบัติเหตุอื่ น เชน ไฟไหมหรือ
โครงสรางถลมซึ่งเปนผลมาจากความไมมั่นคง
ของทีบ่ รรจุ โดยปราศจากการตัดสินดวยทัศนคติ
ดังกลาว ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุสามารถลด
แนวโนมจะไดรับอันตราย เมื่อใครบางคนบอก
ไมตองกังวลกับสถานการณเพราะไมเกี่ยวของ
กับวัตถุอนั ตราย คุณตองรูว า สิง่ ทีเ่ ขาบอก จริงๆ
แลวก็คือ สิ่งที่เกิดเหตุไมใชวัตถุอันตรายตาม
ที่ระบุไวในกฎขอบังคับ (วาเปนวัตถุอันตราย)
มันเปนสารเคมีซึ่งอยางไรก็ตามมันก็สามารถ
ทําอันตรายคุณไดอยูดี
2. สารเคมีที่เกิดเหตุเปนที่รูจัก ตองสงสัย
หรื อตรวจพบ สารเคมีที่เกิดเหตุหรือเกี่ยวของ
กับสถานการณสามารถแบงออกได 3 ลักษณะ
ไดแก
(1) สารเคมีที่เกี่ยวของกับสถานการณ
เป น ที่ รู จั ก (รถบรรทุ ก ถั ง น้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง
พลิกคว่าํ )
(2) สารเคมีที่เกี่ยวของกับสถานการณ
ยั งไม รู ว าเป นชนิ ดใด (มี คนสามคนหมดสติ
ภายในโกดังเก็บสารเคมี)
(3) สารเคมีที่เกี่ยวของกับสถานการณ
เปนสารเคมีซึ่งคุณคนพบหลังจากเขาถึงที่เกิด
เชน เมือ่ คุณไดรบั แจงเหตุฉกุ เฉินทางการแพทย
(EMS) แลว เดินทางเขาถึงทีเ่ กิดเหตุแลวพบวา
มีคนหายใจลําบาก และจากการประเมินทําให
รู ว าผู ประสบเหตุ ใช งานสารเคมี โดยไม ได ใช
อุปกรณปองกัน (PPE) ที่เหมาะสม
สารเคมีประเภทหลังเปนประเภทหนึ่ ง
ทีจ่ ะสรางความลําบากใหกบั ผูป ฏิบตั งิ านตอบโต
เหตุฉกุ เฉิน เพราะพวกเขาอาจเกิดความผิดพลาด
จากการพิจารณาชนิดสารเคมีไมถกู ตอง ทันทีที่
พวกเขาระบุวา เปนสารเคมีชนิดใด พวกเขาก็จะ
ปฏิบตั งิ านตอบโตตามวิธกี ารเฉพาะสําหรับสาร
เคมีชนิดนั้น โดยเฉพาะเรื่องการกําหนดระยะ
หางที่ปลอดภัยระหวางตนกําเนิดของสารเคมี
กับตัวบุคคล นอกจากนี้ ยังเปนการตอบโตเหตุ
ที่คอนขางยาก ในกรณีที่อาจมีผูปวยไดรับการ
ปนเปอ นสารเคมีทาํ ใหคนอืน่ ๆ ลังเลทีจ่ ะอพยพ
ออกไปเพราะไมอยากทิ้งผูปวยไว กรณีดีที่สุด
ใหนาํ ตัวผูปว ยออกไปดวยหากพวกเขาสามารถ
เดินได เมือ่ คุณนําตัวผูป ว ยไปยังทีป่ ลอดภัย คุณ
ก็ตอ งตระหนักดวยวาอาจปนเปอ นสารเคมีขณะ
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ชวยเหลือผูปวย เนื่องจากเปนการรับแจงเหตุ
ทางการแพทย คุณไมตองสวมอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล ยกเวนถุงมือยาง
การทิ้ งคนป วยรายหนึ่ งหรื อหลายราย
เพื่ อปกป องหน วยตอบโต เหตุ หน วยแรกจาก
การปนเปอ นสารเคมี เปนการตัดสินใจทีล่ าํ บาก
ซึง่ จะตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป แตไมวา คุณจะ
ออกจากพืน้ ทีไ่ ปโดยมีหรือไมมผี ปู ว ย คุณจะตอง
ตัดสินอยางรวดเร็ว
3. วิธกี ารตรวจจับสารเคมีทมี่ อี ยู คุณ
สามารถพิจารณาการมีอยูของสารเคมีในที่เกิด
เหตุดวยการดมกลิ่น การมองพฤติกรรมตางๆ
ที่สารเคมีแสดงออกมา และการบอกเลาของผู
ประสบเหตุและผูเ ห็นเหตุการณ การตรวจจับดวย
กลิน่ จะเปนการบังเอิญมากกวาการจงใจ ถาคุณ
ไดกลิ่นอะไรแปลกๆ จงใชมันคนหาการรั่วไหล
จากถังบรรจุ จงหยุดและถอยหลัง บางทีกลิ่น
แปลกๆ อาจไมมีอะไรเกี่ยวของกับสถานการณ
แตกต็ อ งใชโอกาสนีใ้ หเปนประโยชนจนกวาคุณ
จะพบคําตอบ
การคนหาดวยการสังเกตดวยตาเปลาจะ
เปนการมองหาผลิตภัณฑทปี่ ลอยออกมา ไมวา
จะเปนหมอก ไอ หยดของเหลวหรือของแข็ง แต
อยาลืม สารเคมีบางชนิดไมมีกลิ่น ไมมีสี ซึ่งไม
สามารถคนหาไดดว ยการมองเห็นและการดมกลิน่
คุณอาจจะสัมผัสมันโดยไมรูตัว
ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี
ไดรับการสั่งสอนใหสังเกตการระบุสารเคมีใน
รูปแบบตางๆ เชน ปายติดทีบ่ รรจุ แผนระบุสาร
เคมีของกระทรวงการขนสงสหรัฐฯ (DOT) รวมถึง
ปายตามมาตรฐาน NFPA 704 (มาตรฐานระบบ
การระบุวั ตถุ อันตรายสําหรั บการตอบโต เหตุ

ฉุกเฉิน) เพือ่ ระบุชนิดและอันตรายของสารเคมี
แตจงจําไววา มีขอ แมและขอยกเวนมากมายเมือ่
ใชวธิ กี ารระบุสารเคมีเหลานี้ อยาแปลความหมาย
ผิดวาการที่ไมมีปายแสดงจะหมายถึงการไมมี
สารเคมีใดอยู เพราะถึงอยางไรก็ยงั มีสารเคมีอยู
เพี ยงแต ไม มี ปายบอกว าเปนสารเคมี ชนิ ดใด
และเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ควรอยูในระยะ
หางที่ปลอดภัยเมื่อตรวจสอบปายระบุสารเคมี
และการเก็บทีบ่ รรจุทเี่ สียหายขึน้ มาอานขอความ
ถือเปนการกระทําที่อันตรายอยางยิ่ง
ขอมูลและขอคิดเห็นของผูพบเหตุการณ
ก็สามารถใชเปนประโยชนในการระบุสารเคมี
ที่เกี่ยวของในเหตุการณได อยางไรก็ตาม จาก
ประสบการณสวนบุคคลพบวา คนที่ใหขอมูล
มักเกิดการปนเปอนสารเคมีที่เขากําลังพูดถึง
นีค่ อื ปญหาใหญทแี่ ทจริง โดยเฉพาะเมือ่ คุณเชิญ
เขาเขามาในยานพาหนะที่เขาถึงที่เกิดเหตุเพื่อ
ทําการพู ดคุ ยเกี่ ยวกั บอุ บั ติ เหตุ ให พิ จารณา
ระดับความเกี่ยวของกับเหตุการณของเขา และ
เพือ่ ความปลอดภัยใหทาํ การชําระการปนเปอ น
และใหการบําบัดทางการแพทย...ปลอดภัยไว
กอนดีกวาจะเสียใจภายหลัง
4. การมาถึงที่เกิดเหตุ เมื่อคุณมาถึงที่
เกิดเหตุ ไมวาจะรูชนิดของสารเคมีที่เกี่ยวของ
หรือยังสงสัยอยู ใหหยุดอยูท รี่ ะยะปลอดภัยจาก

จุดเกิดเหตุ การที่ ผูประสบเหตุหรือผู พบเห็น
เหตุการณจะกวักมือเรียกใหเขาไปใกลๆ ก็ไม
ควรตอบสนอง การที่คุณเขาไปใกลจุดเกิดเหตุ
เกินไปอาจทําใหเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมี ใน
กรณีคณ
ุ รับรูส ารเคมีภายหลังเขาไปในทีเ่ กิดเหตุ
แลว ทันทีที่คุณทราบขอมูลตางๆ ของสารเคมี
ทัง้ ชนิด อันตราย และแหลงกําเนิด หากอยูใ กล
เกินไป ใหรีบยายออกไป หากจอดรถใกลแหลง
รั่วไหล ใหรีบไปหาที่จอดที่ปลอดภัยทันที
อีกปญหาทีจ่ ะพบเมือ่ เขาถึงทีเ่ กิดเหตุซงึ่
เกีย่ วของกับสารเคมีทรี่ จู กั หรือยังสงสัยอยูน นั่ คือ
“ทัศนวิสัยเหมือนอยูในอุโมงค” (Tunnel Vision)
และการไมระมัดระวังอันตรายอื่นในที่เกิดเหตุ
เชน ไฟไหม แนวโนมการระเบิด สายไฟทีต่ กลง
มา หรือยานพาหนะที่ไมมั่นคง ในการฝกขั้น
กาวหนา ครูฝก จัดฉากอุบตั เิ หตุทางยานพาหนะ
รถตูขนาดเล็กบรรทุกที่บรรจุสารกัมมันตภาพ
รังสีวิ่งชนเสาไฟฟา ผูปฏิบัติงานหนวยแรกทํา
ทุกอยางทีถ่ กู ตองในการระบุวตั ถุทเี่ กีย่ วของ นา
เสียใจที่ 2 คนในหนวยเสียชีวติ เนือ่ งจากเรงรีบ
สํารวจอันตรายจากสารเคมี พวกเขาไมไดสงั เกต
สายไฟฟาที่ตกลงมาบนรถตู มารูอีกที มือของ
พวกเขาก็แตะตัวถังรถไปแลว
5. แยกอันตราย อพยพ และปฏิเสธจะ
เขาไป สิ่ งเหล านี้ มีความสําคัญอย างยิ่ งยวด
เพราะไมวาผลลัพธออกมาอยางไร เหตุฉุกเฉิน
ที่เกี่ยวของกับสารเคมี ในสถานการณเลวราย
ทีส่ ดุ มักมีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเสมอ แมวา
เรื่องนี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้นประจํา แตในบางกรณี
ผู ปฏิ บั ติ งานฉุ ก เฉิ นก็ เกรงจะถู กตําหนิ ว าทํา
เกินเลยไป (โอเวอรแอ็คติ้ง) หรือสรางความไม
สะดวกใหคนทั่วไป จึงทําใหเกิดการลังเลที่จะ
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ปดการจราจรเพื่อกั้นเขตอันตราย หรือทําการ
อพยพ พูดงายๆ พวกเขาไมวอ งไวในการปกปอง
สาธารณชนดวยเหตุผล เกรงใจทีจ่ ะทําใหคนอืน่
ไมสะดวก ใหจําไววาความไมสะดวกเปนเรื่อง
ชั่วคราว แตความตายเปนความสูญเสียที่เรียก
กลั บคื นมาไม ได ฉะนั้ นตองตดสินใจที่ จะทํา
อะไรก็ตามที่ชวยผูคนใหรอดตายทันทีโดยไม
ตองคิดวาคนอืน่ จะมองวาเราโอเวอรแอ็คติง้ หรือ
ทําใหเกิดความไมสะดวก
ทั้ งนี้ อยาลืมพิจารณาถึ งสภาพดิ นฟา
อากาศดวย เชน ฝนจะชําระลางของแข็งหรือ
ของเหลวทีห่ กลนไปยังทีร่ ะบายน้าํ และแหลงน้าํ
ทีอ่ ยูใ กลๆ ทัง้ ลําธารและทางน้าํ ไหลอืน่ ๆ สภาพ
ดิ นฟ าอากาศมี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา
ดังนัน้ ใหตรวจสอบสภาพอากาศและปฏิบตั งิ าน
สอดคลองกับสภาพอากาศที่เกิดขึน้ ในเวลานั้น
6. หาขอมูลการตอบโตเหตุ หนวยตอบโต
เหตุฉุกเฉินเบื้องตนไดรบั การสัง่ สอนใหใชคมู ือ
ตอบโตเหตุฉกุ เฉิน (ERG; Emergency Response
Guidebook) กระนัน้ ก็ยงั มีความเขาใจผิดกันขึน้
พรอมกับการฝก สิง่ แรกทีจ่ ะตองคํานึงถึงเมือ่ ใช
คูมือฯ นั่นคือ ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุตองจํา
คําเตือนในหนาคํานําทีร่ ะบุ “มีขอ จํากัดในการ
ใชงาน เมือ่ อยูใ นบริเวณทีจ่ ดั เก็บประจําที”่
เมือ่ ใชเอกสารอางอิงความปลอดภัยสาร
เคมี (MSDS) หนวยตอบโตเหตุฉกุ เฉินจะไดรบั
การบอกเลาวาเอกสารตองขอจากสํานักงานของ
ผูจ ําหนาย แตความจริงเอกสาร MSDS ปกติจะ
อยู ที่ ตัวของผู ปฏิบัติงานที่ ใชสารเคมีไมใชคน

ขายหรือคนดูแลคลังเก็บสารเคมี แมวาคุณจะ
หาเอกสาร MSDS ไดจากรานคาหรือคลังเก็บ
สารเคมี แตกไ็ มควรไปหวังอะไรมากนัก จําไววา
แม หลายคนจะเชื่ อมั่ นอย างไร แต ก็ ไม มี ข อ
กําหนดใดๆ ที่ระบุวาตองแนบขอมูล MSDS ไว
กับเอกสารกํากับการขนสง
ศูนยขอ มูลฉุกเฉินการขนสงสารเคมีแหง
สหรัฐอเมริกา (CHEMTREC; The Chemical
Transportation Emergency Center) เปนอีก
สถาบันหนึง่ ทีใ่ หบริการขอมูลสารเคมี แตขอ มูล
ของ CHEMTREC มีเฉพาะของบริษัทผูผลิตและ
ผูขนสงที่เปนสมาชิกเทานั้น จึงอาจเปนแหลง
ขอมูลที่มีความจํากัด เนื่องจากขอมูลสารเคมี
ของผูผลิตและผูขนสงที่ไมไดขึ้นทะเบียนไวกับ
CHEMTREC จะไม ป รากฏบนฐานข อมู ลของ
สถาบันนี้
ไมตองสงสัย วิธีดีที่สุดในการหาขอมูล
สารเคมีคอื ติดตอกับผูผ ลิตโดยตรง บริษทั ผูผ ลิต
มีคนทีผ่ ลิต ใชงาน และจัดการสารเคมีเปนชีวติ
ประจําวัน ดังนั้นพวกเขาจึงรูวาอะไรทําใหมัน
ระเบิด และทําใหคนเราปวยไดอยางไร ติดตอ
ผูผลิตตามหมายเลขโทรศัพทซึ่งสามารถพบได
ในปายติดทีบ่ รรจุหรือในเอกสาร MSDS หากหา
ไมพบใหคนหาทางชองทางบริการทั้งสายดวน
และทางอิ นเตอร เนต ในบางกรณี หมายเลข
โทรศัพทของผูผ ลิตไมมปี ระโยชนใดๆ เพราะชวง
เวลาเกิดเหตุ บริษทั ผูผ ลิตปดทําการไปแลว เมือ่
เปนเชนนี้ ใหขอหมายเลขโทรศัพทหนวยงาน
ทองถิ่ นที่ บริ ษัทสารเคมี ตั้ งอยู จากนั้ นขอให

เจาหนาศูนยวทิ ยุแจงหมายเลขโทรศัพทสาํ หรับ
ติดตอนอกเวลางานของบริษัทเคมีเหลานั้น
7. พิจารณาใชยทุ ธวิธเี ชิงรับหรือเชิงรุก
เมือ่ เขาปฏิบตั ริ ะงับเหตุสารเคมีทที วั่ รัว่ ไหลหรือ
มีแนวโนมจะรั่วไหล คุณตองตัดสินใจวาจะเขา
แทรกแซงในระดับใด การตัดสินใจปฏิบัติงาน
เชิงรับเปนการกระทําทีร่ วมถึงความพยายามจะ
หยุดการรัว่ ไหลทีจ่ ะตองมีทงั้ อุปกรณและทักษะ
จากการฝกอบรม แมวาจะดูเหมือนงายในการ
เขาไปปรับหรือปดวาลวทีบ่ รรจุสารทีร่ วั่ ไหล แต
หากคนที่ไปทําหนาที่นี้ไดรับบาดเจ็บแสดงวา
อุปกรณโดยเฉพาะ PPE และระดับของการฝก
อบรมของเขามีปญ
 หาซึง่ หนวยงานของรัฐจะเขา
ไปตรวจสอบ และอาจมีการลงโทษโดยการปรับ
ฐานไมจัดการความปลอดภัยทีด่ ีพอ
ไมวาจะตัดสินใจตอบโตเหตุเหตุฉุกเฉิน
อยางไร ผูป ฏิบตั งิ านมีเวลาแคชวั่ วินาทีหรือนาที
ในขณะที่ผวู ิเคราะหการตัดสินใจของเขามีเวลา
หลายวัน หลายสัปดาห หรือหลายเดือนในการ
สอบสวนเหตุการณ หากคุณแยกพื้นที่เกิดเหตุ
ออกไปได อย างปลอดภั ยและรอให หน วยที มี
เครือ่ งมือเหมาะสมและไดรบั การฝกเขามายังที่
เกิดเหตุ คุ ณก็ไม ตองรีบร อนปฏิ บัติ งาน ยก
ตัวอยาง นักดับเพลงเขาไประงับเหตุสารคลอรีน
รั่วเล็กนอยที่ถังบรรจุนอกอาคาร และหลังจาก
พู ดคุ ยกั บ ตั วแทนของโรงงานทําให ทราบว า
สามารถหยุดการรัว่ ไหลไดงา ยดวยการปดวาลว
อยางไรก็ตาม นักดับเพลิงทีอ่ ยูใ นทีเ่ กิดเหตุไดรบั
การฝกมาในระดับปฏิบัติการ และแมวาเปน
เรือ่ งงายทีพ่ วกเขาจะเขาไปปดวาลว แตพวกเขา
ไมไดฝกการหยุดการรั่ วไหลมา อีกทั้ งชุดดับ
เพลิงอาคารทีพ่ วกเขาสวมใสอยูก ไ็ มไดออกแบบ
มาเพือ่ ปองกันสารเคมี ผูป ฏิบตั งิ านตอบโตเหตุ
เบื้องตนไมไดรับการฝกมาและไมมีอุปกรณที่
เหมาะสม อีกทัง้ เปนความจริงทีว่ า สถานการณ
ไมมีความเสี่ ยงฉับพลันตอสาธารณชนเพราะ
ไดกนั้ แยกพืน้ ทีอ่ นั ตรายไวแลว จากเงือ่ นไขและ
ปจจัยตางๆ ดังกลาว พวกเขาจึงตัดสินใจรอ
หนวยวัตถุอนั ตรายพรอมชางเทคนิคและเสือ้ ผา
ปองกันสารเคมีเพื่อทําการปดวาลว แมวาจะมี
คําถาม ทําไมนักดับเพลิงไมเขาไปในทีเ่ กิดเหตุ
โดยเร็ว บางกรณี การหยุดการรัว่ ไหลอาจไมได
ชวยอะไรมาก และการที่นักดับเพลิงเขาไปอาจ
เปนผลเสียมากกวา ผูค นมีแนวโนมไดรบั บาดเจ็บ
อุปกรณไดรบั ความเสียหาย รวมถึงอาจจะเปน
คดีความและถูกปรับ อยาลืม มันจะเปนประเด็น
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จริยธรรม ถาผลของการตัดสินใจของคุณทําให
บางคนไดรบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ทัง้ ๆ ทีม่ นั จะ
ปลอดภัยกวา ถาใชยุทธวิธีเชิงรับ จําไวเสมอวา
การตั ดสินใจปฏิ บั ติ การใดๆ ต องชั่ งน้ําหนั ก
ระหวางความเสี่ยงกับผลประโยชนที่จะไดรับ
8. คาดการณสงิ่ เลวรายทีส่ ดุ ใหทาํ การ
ประเมินปจจัยการเกิดเหตุอยางทั่วถึงกอนจะ
ลงมือปฏิบตั งิ าน ประเด็นนีร้ วมถึงความคิดทีว่ า
สถานการณไมไดเปนอยางทีม่ องเห็นไดทงั้ หมด
หรือสิง่ ปรากฏไมใชทงั้ หมดของสถานการณ ยัง
มี สิ่ งที่ เรามองไม เห็ นในขณะนั้ นอี กมากมาย
โชครายทีก่ ารมองขามความเลวรายทีซ่ อ นตัวอยู
ทําใหเกิดหายนะ จึงจําเปนตองมีการวิเคราะห
อยางสมบูรณในทุกการกระทํา ในสถานการณ
หนึ่ง รถตักพลิกคว่ําขณะถมคันดิน ระหวางนั้น
สายไฮดรอลิกแตกออก หนวยดับเพลิงไดเขามา
เก็บของเหลวทีร่ วั่ ไหลออกมาและไดยนื อยูใ กลๆ
ขณะทีห่ นวยบริการยกรถพยายามทําใหรถตัง้ ขึน้
สิ่งที่ผูปฏิบัติงานระงับเหตุไมไดทําคือปลดสาย
แบตเตอรี และเมื่ อตั วรถกําลั งขยั บตําแหน ง
เครื่องยนต ก็สตารทขึ้นมา ทําใหทั่วบริเวณนั้น
เต็มไปดวยน้าํ มันไฮดรอลิกทีฉ่ ดี เปนฝอยออกมา
ทางสายที่ แตกออก เมื่ อถามวามันเกิดขึ้ นได
อยางไร ปรากฏวาไมมีใครเลยนึกถึงแบตเตอรี
อีกเหตุการณหนึ่ง มีการขนถายน้ํามัน
เชื้อเพลิงจากรถบรรทุกที่พลิกคว่ําที่คันดินขาง
ถนน ผูปฏิบัติงานระงับเหตุเบื้องตนไมไดทาํ ให
ถังบรรจุมีความมั่นคงในตําแหนงเดิม ขณะที่
น้าํ มันไหลลงพืน้ ถังบรรจุกเ็ ริม่ เสียศูนย จากนัน้
ก็เอียงแลวไหลไปกระแทกกับรถฉุกเฉินคันหนึง่
อยาลืมวา การเปลีย่ นแปลงสามารถเกิด
ขึ้นไดระหวางเกิดเหตุฉุกเฉิน การเปลีย่ นแปลง
เหลานี้เกี่ยวของกับสภาพดินฟาอากาศ รวมถึง
เรือ่ งแสงสวางทีไ่ มพอเพียงและการขาดบุคลากร
หากคุณปฏิบตั งิ านตอบโตเหตุชว งเวลา 9.00 น.
ในตอนเชา ควรพยายามทํางานใหเสร็จกอน
พระอาทิตยตกดิน แมบางคนบอกวาสามารถใช
ไฟสองสวางทีอ่ ยูใ นรถก็ได แตใครจะเสีย่ งเอารถ
ดับเพลิงราคาแพงมาจอดสองสวางในสถานการณ
ทีร่ อบตัวมีแตสารเคมีที่สามารถทําใหโครเมียม
หลุดรอนและทําใหสายไฮดรอลิกขาดได หรือ
อาจขอยืมระบบสองสวางมือถือจากหนวยงาน
ใกลเคียงได แตก็ตองทํารีบทําเรื่องเพื่อใหได
อุปกรณมากอนจะมืด
9. การแจงขาว อยาลืมวามีบุคคลและ
หนวยงานตางๆ มากมายใหความสนใจกรณี

สารเคมีเกิดการรั่วไหลจากที่บรรจุ หนวยงาน
เหลานี้รวมถึงหนวยงานทั่วไป เชน สํานักงาน
สาธารณสุขและสิง่ แวดลอม หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย เชน ตํารวจ หนวยงานความปลอดภัย
จราจร และเจาหนาที่ความปลอดภัย และผูมี
หนาที่รับผิดชอบในการปองกันสาธารณูปโภค
ที่อยูใตดิน
แจงขาวใหหนวยงานทางหลวงทั้งระดับ
ทองถิน่ และรัฐบาลกลางทราบทันทีเมือ่ ใดก็ตามที่
ผิวถนนหรือไหลทางไดรบั ความเสียหาย อุบตั เิ หตุ
ทางรถยนตทเี่ กิดขึน้ หลังจากผิวถนนไดรบั ความ
เสียหายถือเปนความประมาทเลินเลอของหนวย
ดับเพลิงที่ ไมยอมแจ งให หน วยงานทางหลวง
มาซอมแซม
นอกจากนี้ ใหแจงขาวเจาของทรัพยสิน
ผูเชา รวมถึงอสังหาริมทรัพยทางอุตสาหกรรม
ตามเสนทางน้ําที่อาจไดรับผลกระทบจากสาร
เคมีปนเป อนที่ ไหลไปตามลําน้ํา และแจ งให
โรงพยาบาลทองถิน่ ดวยเพราะหนวยปฏิบตั งิ าน
ตอบโตเหตุเบื้องตนอาจสัมผัสสารเคมีซึ่งทาง
โรงพยาบาลจะไดเตรียมหองฉุกเฉินไวรองรับ
ผูบาดเจ็บ/เจ็บปวยจากสารเคมีอยางเพียงพอ
หนวยงานที่ รับผิดชอบ (Responsible
Party ตองแจงไปยังศูนยตอบโตเหตุฉกุ เฉินแหง
ชาติ (National Response Center) เมือ่ ปริมาณ
รั่วไหลเกินปริมาณที่ตองรายงาน (Reportable
Quantity) อย างไรก็ ตาม หน วยตอบโต เหตุ
เบือ้ งตนไมสามารถแจงขาวในนามของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบได
ใหคน หาหมายเลขโทรศัพทและชองทาง
การติดตอกับหนวยงานทีจ่ ะตองแจงขาวใหทราบ
กอนเขาไปยังจุดเกิดเหตุ และใหทาํ บัญชีรายชือ่
เตรียมไวเพื่อปองกันการละเลยหนวยงานที่จะ
ตองแจงขาวใหทราบ เมือ่ ทําการแจงขาวแลว ให

บันทึกไวเปนหลักฐาน
10. จัดตัง้ ระบบบัญชาการสถานการณ
ที่มีประสิทธิภาพ การบัญชาการและควบคุม
ทรัพยากรระหวางเกิดเหตุเป นเรื่ องที่ มีความ
จําเปนเพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาทีร่ บั ผิดชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ หนวยปฏิบัติงานตอบโต
ไมไดใชระบบงานนี้ทํางานประจําทั่วไปซึ่งอาจ
ทําใหพวกเขาไมตระหนักในประเด็นนี้ อยาง
นอยที่สุด สวนของความรับผิดชอบตองรวมสิ่ง
ตางๆ ดังตอไปนี้เขาไปดวย
 การควบคุมจุดเกิดเหตุ (Scene Control)
การควบคุมจุดเกิดเหตุไมไดจํากัดเฉพาะการ
ควบคุมจราจร แตใหรวมถึงการควบคุมพืน้ ทีซ่ ึ่ง
มีการอพยพและการดูแลความมั่นคงของที่กั้น
ในการแยกพื้นที่ การใชสายเทปและแทงกรวย
กั้นอาจไมเพียงพอ คุณควรจะใหใครบางคนที่
สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นไดดีมายืนเฝาเพื่อ
กั นไม ให บุ คคลไม เกี่ ยวข องเข าไปในพื้ นที่ ไม
ปลอดภัย มีหลายสถานการณทบี่ ุคคลเขาไปใน
พื้ นที่ เพลิ งไหม หรื อมี แนวโน มเกิ ดเพลิ งไหม
(Hot Zone) โดยไมไดตั้งใจ เชน คนขี่จักรยาน
ออกมาจากปาตรงไปยัง Hot Zone ที่มีแกสรั่ว
จากถังบรรจุ หรือมีคนจูงสุนัขเดินตามทางเดิน
และไมยอมหยุด หรือเลีย่ งไปทางอืน่ เมือ่ พบกับ
สายเทปกัน้ พืน้ ที่ (คนทีเ่ จอสายเทปกัน้ พืน้ ทีจ่ ะ
ใชวิธีงายๆ เชน ยกสายเทปขึ้ นแลวเดินลอด
เชือกและเดินตอไป) งานควบคุมพืน้ ที่เปนงาน
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ไมจบสิ้น ผูที่ทําหนาที่นี้ตองแนใจวาไดทําตาม
แผนงานทีว่ างไวและมีการเผาระวังอยางตอเนือ่ ง
 การควบคุมอันตราย (Hazard Control)
สิง่ นีร้ วมถึงการปฏิบตั งิ านในเชิงและเชิงรุก นอก
เหนือจากการสรางความมัน่ ใจเรือ่ งความปลอดภัย
ของบุคคลแลว ผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบการควบคุม
อันตรายตองทํางานใกลชดิ กับผูไ ดรบั การแตงตัง้
ใหดแู ลทรัพยากรตางๆ เพือ่ ใหแนใจวามีอปุ กรณ
ทีจ่ าํ เปนเตรียมไวใชงาน จําไววา อุปกรณสาํ หรับ
ใชในสถานการณเหลานี้อาจไมไดเตรียมพรอม
ไวใชงานเสมอไป บางครั้ง ผูปฏิบัติงานตอบโต
เหตุต องแก ป ญหาเฉพาะหน าเปนกรณีๆ ไป
ทั้งนี้ ตองแนใจวาบุคคลที่ไดรับมอบหมายให
ควบคุมอันตรายตองไดรับการฝกอบรมและมี
อุปกรณเหมาะสม ในบางสถานการณ เชน การ
ทํางานรวมกับผูร บั เหมาทําความสะอาดทีท่ าํ หนาที่
ผูช ว ยผูป ฏิบตั งิ านตอบโตเหตุ เจาหนาทีค่ วบคุม
อันตรายไดขอสําเนาบันทึกการฝกอบรมของ
ลูกจางผูรับเหมาซึ่งเปนเรื่องปกติ ลูกจางของ
บริษทั ผูร บั เหมาตองทํางานเตียงขางผูป ฏิบตั งิ าน
ระงับเหตุจงึ จําเปนตองรูว า ลูกจางของผูร บั เหมา
เหลานั้นทําอะไรมาบาง
 การแพทย (Medical) เมือ
่ มีการสัมผัส
สารเคมี บุคคลทีไ่ ดรบั มอบหมายใหทาํ งานดาน
การแพทยจะตองเขาถึงขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับการ
ดูแลผูป ว ย เจาหนาทีท่ างการแพทยตอ งสามารถ
พูดคุยกับบุคลากรของผูผ ลิตสารเคมี เจาหนาที่
แพทยฉกุ เฉินของโรงพยาบาลทองถิน่ และตัวแทน
ศูนยพิษวิทยาในพื้นที่ แทนการพยายามแปล
ความหมายขอมูลจากเอกสารคูมือการตอบโต
เหตุฉุกเฉิน (ERG) และขอมูลความปลอดภัย
สารเคมี (MSDS) เจาหนาทีต่ อบโตเหตุเบือ้ งตน
บางรายอาจรูส กึ ไมสะดวกเมือ่ ตองทํางานกับสาร
เคมีที่ไมเคยเผชิญมากอน คุณจะตองทําใหเขา
มั่ นใจว าเขาสามารถจั ดการผู ป วยได อย างดี
เจาหนาทีท่ างการแพทยตอ งแนใจวาผูป ว ยไดรบั
การชําระการปนเป อนก อนได รั บ การรั ก ษา

พยาบาลในระดับใดๆ ก็ตาม
มี ความจําเป นบางอย า งที่ ทํา ให ผู ให
บริการแพทยฉุกเฉินมีอุปสรรคในการทํางาน
ซึ่งเขาอาจจริงจังกับการรักษาผูปวยเดินไปจน
ละเลยความปลอดภัยของตัวเอง เขาตองไดรับ
การอบรม จัดระเบียบความคิดและการกระทํา
รวมทั้ งสามารถทํารายงานการปฏิ บั ติ ง านที่
เกี่ยวของการการดูแลผูปวยอยางครอบคลุม
 การปกปองสาธารณะ (Public Protection)
ระหวางเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมี จะตองมีการ
พิจารณาการปฏิบตั ิงานทุกระยะ บุคคลที่ไดรับ
มอบหมายใหทาํ หนาทีแ่ จงขาวใหสาธารณะรับรู
และตั้งที่หลบภัย ตองทํางานรวดเร็ว ยิ่งไปกวา
นัน้ พวกเขาอาจเผชิญกับคําถามจากสาธารณชน
เกี่ ยวกับการสัมผัสสารเคมีและผลกระทบตอ
สุขภาพ พวกเขาตองสามารถใหขอมูลที่ถูกตอง
และสรางความมัน่ ใจใหกบั ผูค น ซึง่ งานนีถ้ า เปน
เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธทวั่ ไปจะไมสามารถทํางาน
ไดอยางสมบูรณไดเพราะไมคุนเคยกับสารเคมี
และอาจอธิบายไมไดวา สารเคมีมีผลกระทบตอ
สุขภาพไดอยางไรซึ่งไมเปนประโยชนใดๆ ใน
การเตือนภัยแกชุมชุน
ตัวอยาง ระหวางเกิดเหตุการณหนึง่ สีนา้ํ
ผสมกาวยางสําหรับทาผนังรัว่ ไหลเขาไปในระบบ
ประปาของชุมชน ศูนยปฏิบตั งิ านฉุกเฉินทองถิน่
พยายามทําทุกวิถที างเพือ่ แกปญ
 หานี้ มีชว งหนึง่
บุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบปกปองสาธารณชน
ไดรับโทรศัพทจากสตรีที่กําลังเครียดเนื่องจาก
ตัง้ ครรภและไดดมื่ น้าํ ทีค่ าดวาจะมีการปนเปอ น
เขาไปแกวหนึง่ เธอถามอยางวิตก “ลูกของฉันจะ
ตายไหม” ซึ่งคนที่ตอบคําถามนี้ไดตองมีขอมูล
ขอเท็จจริงและสามารถสื่อสารกับคนที่กําลังมี
ความทุกขใหคลายกังวลไดดี
บทสรุป
การตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี หรือ
Hazmat เปนภารกิจของหนวยงานที่มีหนาที่นี้
โดยตรง สวนใหญจะเปนแผนกหนึ่งของหนวย

ดับเพลิง บางสวนเปนหนวยบริการภาครัฐสังกัด
กระทรวงทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ เมือ่ ไดรบั แจงเหตุจะเขา
ไปยังทีเ่ กิดเหตุเพือ่ ตอบโตเหตุ ไมวาจะเปนการ
กําจัดหรือหยุดการรั่วไหล ดับไฟกรณีเกิดเพลิง
ไหม อพยพประชาชน เคลื่ อนยายทรั พยสิ น
ปองกันระบบสาธารณูปโภคไมใหไดรับความ
เสียหาย แตการทํางานเหลานีใ้ หมปี ระสิทธิภาพ
หนวยตอบโตเหตุจะตองประเมินสถานการณและ
ระบุ ชนิ ดและอั นตรายของสารเคมี ที่ เกิ ดเหตุ
ให ได เสี ยก อนจึ งจะสามารถกําหนดแนวทาง
การทํางานไดอยางถูกตองและเหมาะสม รวมทัง้
ตองพิจารณาปจจัยและเงือ่ นไขของสถานการณ
อยางถี่ถวน และจะตองไมลืมประเด็นที่ตองให
ความสนใจเปนพิเศษ นั่นคือความปลอดภัยใน
การทํางานทัง้ ของตัวผูป ฏิบตั งิ านเองและประชาชน
ที่อยูโดยรอบ
ตราบใดที่ เราไมรู วาสารเคมีที่ เกิดเหตุ
เปนชนิดใด เราก็ยงั ไมรวู า เรากําลังสูอ ยูก บั อะไร
และมีอันตรายมากขนาดไหน เราจึงเปนฝาย
เสียเปรียบ พลาดพลั้งไปอาจถึงแกชีวิตได สิ่ง
สําคัญประการแรกก็คอื ระบุชนิดของสารเคมีที่
เกิ ดเหตุ ให ได แล วระงั บเหตุ ตามที่ ได ฝ กฝน
มาผสมผสานความรูต ามตํารากับประสบการณ
รวมถึงขอปรึกษาจากผูเ ชีย่ วชาญหรือหนวยงาน
บริการตางๆ ก็จะทําใหสามารถยุตสิ ถานการณ
ไดอยางสมบูรณแบบภายในเวลาที่ไมนานนัก
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