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บทนํา
ในการระงบัเหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย

หรือท่ีเรียกวา “HazMat” สิง่สําคัญอยางยิง่ยวด
ท่ีนักดับเพลิงผูเขาระงับเหตุจําเปนตองรู ไดแก
“ขอมูล” ของสารเคมีนั้นเพื่อนําไปตอยอดหา
วิธีการเหมาะสมในการตอบโตสถานการณท่ี
เกดิข้ึนไมวาจะเปนการหยุดการร่ัวไหล ดับไฟท่ี

ไปกวานัน้ ไมมีคําแนะนาํชดัเจน “จะใหไปตอ”
หรือ “หยุดอยูแคนั้น” หรือ “ถอยออกมา”

แหลงขอมูลของเจาหนาท่ีเขาระงับเหตุ
ฉุกเฉิน สวนใหญเปนศูนยวิทย ุ(Dispatch) ซึง่มี
ฐานขอมูลสารเคมี/วัตถุอันตรายเตรียมพรอม

ไวอยูแลว เพียงแตระบุหมายเลขกํากับสารเคมี
4 หลัก ก็สามารถคนหาและแจงใหเจาหนาท่ี
ตอบโตทราบไดอยางทันการณ หรือในกรณีนกั
ดับเพลิงไมสามารถระบชุือ่หรือหมายเลขสีห่ลัก
ของวัตถอัุนตรายในท่ีบรรจบุนยานพาหนะ ศูนย
วิทยุมีเครือขายสื่อสารกับหนวยงานอ่ืน ไมวา
จะเปนศูนยขอมูลการจราจรทางบก ทางราง
ทางเรือและทางอากาศเพือ่ตรวจสอบวาสารเคมี
ท่ีบรรทุกมาบนยานพหานะท่ีเกิดอุบัติเหตุคือ
สารชนิดใดซึ่งอาจระบุชื่อ ตัวเลขสี่หลัก รูปทรง
ของถงับรรจ ุฯลฯ ซึง่ไปสูการระบคุุณสมบติัหรือ
อันตรายของสารเคมีนัน้ได

นอกจากจะสอบถามขอมูลสารเคมีจาก
ศูนยวิทยขุองหนวยดับเพลิงตนสงักดัแลว นกัดับ
เพลิงยังมีทางเลือกในการคนหาท้ังคูมือตอบโต
เหตุฉุกเฉินของหนวยงานรัฐบาลหรือสาํนกังาน
มาตรฐานตางๆ รวมไปถงึขอมูลออนไลน แตใน
สถานการณตองทํางานแหงกับเวลาท่ีมีชีวิตผู
ประสบภัยเปนเดิมพนั การคนขอมูลดวยตัวเอง
ดวยวิธีการเดิมๆ ทามกลางความโกลาหลและ
เรงรีบเปนเร่ืองเปนไดยากในทางปฏิบัติ ดังนั้น
ศูนยวิทยยุงัคงมีบทบาทสาํคัญในการปอนขอมูล
สารเคมีสาํหรับผูปฏิบติังานฉุกเฉินสารเคมี แม
จะไมใชขอมูลในเชิงรุกก็ตาม

เกดิข้ึน กูภัย/ชวยชวิีตผูประสบเหตุ อพยพผูอาจ
ไดรับอันตรายหรือผลกระทบ ฯลฯ ยิ่งรูขอมูล
สารเคมีท่ีเปนตัวการหรือมีสวนเกี่ยวของกับ
เหตุการณ ยิ่งสรางความม่ันใจแกผูปฏิบัติงาน
ในการระงับเหตุฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความสูญเสียนอยท่ีสุด

แมแตในประเทศพัฒนาแลวอยางสหรัฐ
อเมริกา ปญหาท่ีเกดิข้ึนระหวางการเขาตอบโต
เหตุฉุกเฉินสารเคมีโดยเฉพาะกรณเีกดิอุบติัเหตุ
ขณะขนสงคือ ใชเวลามากในการหาขอมูล เม่ือ
หาไดแลวมักเกิดความสับสนหรือไมชัดเจน ยิ่ง
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กรณตัีวอยาง ศูนยวิทยแุจงขอมูลสารเคมี
แกนักดับเพลิงท่ีเขาถงึจุดเกิดเหตุซึ่งรถบรรทุก
สารเคมีไมทราบชนดิพลิกควํ่ากลางถนนและชน
กับรถยนตอีกหลายคัน โดยคันท่ีอยูติดกับรถ
บรรทุกมีผูบาดเจ็บสาหัสขณะท่ีสารเคมีในถัง
บรรจุบนตัวรถเร่ิมร่ัวไหล ปายบนถังระบุเลขสี่
หลักอานได 2078 ซึง่หนวยท่ีเขาถงึจดุเกดิเหตุ
หนวยแรกเหมือนตกอยูในฝนราย เม่ือยังไมรู
สารอันตรายท่ีร่ัวไหลคืออะไร พวกเขาไมลังเล
จะเขาไปชวยชีวิตเหยื่อผูประสบภัยและทําดวย
ความไมกงัวลใจ แตเม่ือรับรูอันตรายท่ีเผชญิอยู
คือสารเคมีชนดิใด พวกเขาจะม่ันใจไดอยางไรวา
การตัดสินใจ “ไป” หรือ “ไมไป” ชวยเหลือผู
บาดเจ็บในวงลอมของสารเคมีเปนเร่ืองถูกตอง
หรือมีเหตุผลเพียงพอ

ขอมูลท่ีไดจากคูมือตอบโตเหตุฉุกเฉิน
(ERG; Emergency Response Guidebook) ระบุ
ชนิดและคุณสมบัติของสารเคมี แนะนําวิธี
ปองกัน เชน ปลอยใหไฟดับเอง (Isolating) อยู
เหนอืลม (Upwind) อยูบนเนนิ (Uphill) วิทยขุอ
กําลังเสริม ฯลฯ แนะนําวิธีระงับเหตุ อาทิ ระบุ
ชนิดสารดับเพลิง หามใชน้ําดับไฟ ฯลฯ รวมถึง
กําหนดเขตอันตรายและการอพยพ เปนตน

สารเคมีรหัส 2078 คือ “โทลูอีนไดไอ
โซไซยาเนต” (TDI; Toluene Diisocyanate)
แนวทางการตอบโตเหตุฉุกเฉินของสารชนิดนี้
ตองเปดไปท่ี Guide 156 ของคูมือ ERG ซึง่ระบุ

เปนสารพิษ และ/หรือ สารกัดกรอน (ติดไฟได
และไวตอน้ํา) มีความเปนไปไดสูงจะเกิดเพลิง
ไหมและการระเบิด สรุปแลว เปนสารอันตราย
เต็มตัว นอกจากนี้ยังอธิบายเพิ่มเติม เปนสาร
ติดไฟไดและมีปฏิกิริยากับน้ํา ปลอยไอสารท่ีมี
ลักษณะไวไฟ เปนพษิ และกดักรอน ไอสารหนกั
กวาอากาศและกอใหเกดิสวนผสมท่ีระเบดิไดใน
อากาศซึง่สามารถเคล่ือนท่ีไปยงัแหลงความรอน
ได เม่ือสมัผสัโลหะจะเกดิแกสไฮโดรเจน ท่ีบรรจุ
อาจระเบิดเม่ือไดรับความรอนหรือสัมผัสน้ํา

ตอจากลักษณะอันตราย คูมือระบุขอมูล
“สขุภาพ” (Health) หมายถงึ อันตรายของสาร
เคมีตอสุขภาพอนามัยของท้ังผูประสบเหตุและ
เจาหนาท่ีกูภัย สาร TDI เปนสารพิษ ไอสารเม่ือ
เขาสูรางกายไมวาจะเปนการหายใจ การกลืน

และสัมผัส (ตาและผิวหนัง) อาจทําใหบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสยีชวิีต และเม่ือสมัผสัน้าํจะเกดิแกส
ท่ีมีลักษณะไวไฟ กัดกรอน และเปนพิษ

ในสวนของเสื้อผาปองกัน (Protective
Clothing) คูมือระบุ “ใหสวมเคร่ืองชวยหายใจ
ชนิดความดันบวกท่ี มีถังบรรจุอากาศในตัว
(SCBA) พรอมกับสวมเสื้อผาปองกันสารเคมี
ตามขอแนะนําของผูผลิต อาจไมมีการปองกัน
ความรอนหรือมีเล็กนอย ชุดดับเพลิงชนิดใชใน
อาคาร (Structural Fire Clothing) ใหใชเฉพาะ
เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมเทานั้น เนื่องจากชุดดับ
เพลิงดังกลาวปองกันสารเคมีไดไมดีพอ นักดับ
เพลิงมีแนวโนมสูงจะสัมผัสสารเคมีอันตราย”
สรุปแลว เจาหนาท่ีตอบโตเหตุฉุกเฉินตองสวม
ชุดปองกันสารเคมีและ SCBA

หลังจากอาน Guide 156 เจาหนาท่ีระงบั
เหตุจงึแตงตัวพรอมกบัสวมใสเคร่ืองชวยหายใจ
SCBA ขณะท่ีสมองครุนคิดเพื่อตัดสินใจเร่ือง
สําคัญ “จะไปหรือไมไป (กูภัย)” คูมือ ERG
บอกขอมูลพื้นฐานท่ีมีแนวโนมจะเปนอันตราย
แตปลอยหนวยกูภัยคิดเอาเองวาจะทําอยางไร
ตอไปกบัสถานการณท่ีกาํลังเผชิญหนาอยู หาก
อยางนอยท่ีสุดมีขอมูลท่ีข้ีชัดลงไปโดยไมตอง
คิดตอ “คุณตองออกไปโดยไมมีทางเลี่ยง”
พวกเขาอาจเตรียมตัวมาดีกวาและพรอมกวา
เพื่อรับประกันวาสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได
ตามเปาหมายท่ีวางไว
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NFPA 472 จุดเปลี่ยนงานกูภัย
ป 2008 คณะกรรมการควบคุมมาตรฐาน

NFPA 472: Standard for Competence of Re-
sponders to Hazardous Materials/Weapons
of Mass Destruction Incidents (มาตรฐาน

ลางสงูภายใตคําแนะนาํของผูเชีย่วชาญดานวัตถุ
อันตรายหรือวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ หรือทําตาม
ข้ันตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน (SOP)” และ
“ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของผู
เขาไปกูภัย/ชวยชวิีตในสถานการณฉุกเฉินวัตถุ
อันตราย/อาวุธทําลายลางสูง จะตองไดรับการ
ฝกอบรมเพิ่มเติมตามความจําเปนเพื่อใหมีคุณ
สมบัติตามกฎหมายกําหนดในแตละทองถิ่น”

จากขอบังคับตามมาตรฐาน ปจจุบัน
องคกรบังคับใชกฎหมายของทองถิ่นตางๆ ใน
สหรัฐอเมริกาสามารถบงัคับหนวยดับเพลิงและ
หนวยงานระงบัเหตุฉุกเฉินจดัใหมีการฝกอบรม
เจาหนาท่ีกูภัยเพื่อใหสามารถเขาไปปฏิบัติงาน
ในเขตเพลิงไหม (Hot Zone) โดยทําไดท้ังใน
ลักษณะฝกตอยอดความรูท่ีมีอยูแลว และฝก
ปฏิบัติตามข้ันตอนการทํางานท่ีปลอดภัย

กลาวโดยสรุป NFPA 472 เปดโอกาสให
บุคลากรกูภัยเขาไปปฏิบัติงานในเขตเพลิงไหม
ไดโดยมีเงื่อนไข “ตองผานการฝกอบรมตาม
มาตรฐานกําหนด” จึงแทบไมมีอะไรแตกตาง
กันระหวาง “นักดับเพลิง” (Firefighter) กับ

“เจาหนากูภยั/ชวยชีวติ” (Rescue/Recovery
Personnel) ขณะท่ีนักดับเพลิงสามารถปฏิบัติ
งานกูภัย/ชวยชีวิตไดทันทีเม่ือเขาถึงท่ีเกิดเหตุ
เปนหนวยแรก หากผานการฝก FRO มาแลว
เชนเดียวกับเจาหนาท่ีกูภัย หากไมใชคนเดียว
กับนักดับเพลิง เขาสามารถรวมปฏิบัติงานใน
พื้นท่ีเกิดเพลิงไหมเพื่อทําหนาท่ีกูภัย/ชวยชีวิต
ไดโดยไมตองรอใหเพลิงเบาบางหรือสงบลง

กอนป 2008 ระบบบริหารงานดับเพลิง
ของสหรัฐอเมริกา มีการแบงชัดเจนระหวางนัก
ดับเพลิง เจาหนาท่ีกูภัย/ชวยชวิีต และเจาหนาท่ี
หนวยแพทยฉุกเฉิน ท้ังในดานมาตรฐานและ
กฎหมาย หนวยดับเพลิงหรือสถานดัีบเพลิงตาม
เมืองใหญๆ  เชน นวิยอรก ลอสแองเจลีส ชคิาโก
จะมีแยกออกเปนแผนกดับเพลิง แผนกกูภัย
แผนกบริการแพทยฉุกเฉิน แผนกระงับเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมี ฯลฯ ตางก็มีหนาท่ีของตัวเอง
ไมมีการทํางานซ้าํซอนกนัแตมีการประสานงาน
กันอยางใกลชิด แตสําหรับในเมืองเล็กๆ หรือ
ชุมชนชานเมืองหรือชนบทซึ่งมีบุคลากรจํากัด
นักดับเพลิงตองทําหนาท่ีก็ภัย/ชวยชีวิตไปดวย
โดยเฉพาะหนวยแรกท่ีเขาถึงจุดเกิดเหตุ เนื่อง
จากมีความจําเปนดานทรัพยากรบคุคลและงบ
ประมาณ แตประเด็นสําคัญอยูท่ี “การทํางาน
อ่ืนนอกเหนอืจากการดับเพลิง ไมใชขอกาํหนด
ตามกฎหมายหรือมาตรฐาน” จึงอาจมีปญหา
เร่ืองคาทดแทนหากเกิดอุบัติจนบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงข้ันเสียชีวิต

เม่ือคณะกรรมการควบคุมมาตรฐาน
NFPA 472 มิมติใหผูผานการฝก FRO มาแลว
สามารถทํางานไดท้ังดับเพลิงและกู ภัย/ชวย
ชีวิตโดยมีกฎหมายทองถิ่นรองรับ นักดับเพลิง
ท่ีเขาระงับเหตุเพลิงไหมในหนวยแรกสามารถ
กูภัย/ชวยชีวิตในสถานการณฉุกเฉินสารเคมี
อันตรายไดทันที และเจาหนาท่ีกูภัยสามารถเขา
ไปปฏิบัติหนาท่ีของตัวเองในจุดเกิดเพลิงไหม
โดยไมตองรอใหเพลิงไมหคล่ีคลายและในบาง
กรณีอาจทําหนาท่ีดับเพลิงดวย

ความสามารถของเจาหนาท่ีตอบโตเหตุฉุกเฉิน
วัตถุอันตราย/อาวุธทําลายลางสูง (อาวุธท่ีทํา
จากหรือเกี่ยวของกับสารเคมี สารชีวภาพ หรือ
กัมมันตภาพรังสี) ไดเพิ่มบทบาทหนาท่ีของ
หนวยตอบโตเหตุฉุกเฉินซึง่ผานการฝกผจญเหตุ
ข้ันเร่ิมแรก (FRO; First Responder Operations)
ในฐานะเจาหนาท่ีกูภัย/พื้นฟูสภาพท่ีเกิดเหตุ
(Rescue/Recon) และกาํหนดใหงานกูภัยเปน
สวนหนึ่งของงานดับเพลิง ท้ังนี้ ขอแนะนําของ
คณะกรรมการชดุดังกลาว เจาหนาท่ีตอบโตเหตุ
คนใดท่ีผานการฝก FRO มาแลว อาจจะเขาไป
ในเขตเพลิงไหม (Hot Zone) เพื่อปฏิบัติงาน
Rescue/Recon ได โดยเปนอํานาจหนาท่ีของ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบซึ่งจะเปนผูออกกฎหรือ
รับรองการทํางานลักษณะดังกลาว

NFPA 472 ยังระบุดวยวา “ระดับความ
สามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีกูภัยผู
ไดรับมอบหมายใหทําการกกูภัย/ชวยชีวิต ตอง
อยูในระดับเดียวกบับุคลากรท่ีเขาไปกูภัย/ชวย
ชวิีตผูประสบภัยท่ีไดรับการปนเปอนสารเคมีใน
สถานการณฉุกฉินวัตถุอันตราย/อาวุธทําลาย
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HazMatIQ ระบบระบุสารเคมี/วัตถุ
อนัตรายอจัฉรยิะ

จากผลของการเปล่ียนแปลงในป 2008
ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรการฝก FRO อยาง
ขนานใหญ โดยเฉพาะการระบสุารเคมีอันตราย
ซึ่งเปนหัวใจของงานดับเพลิงและกูภัยยุคใหม
เนื่องจากกวา 85% ของการระงับเหตุฉุกเฉิน
ของหนวยดับเพลิงสหรัฐฯ มีความเกี่ยวของกับ
สารเคมีไมมากก็นอยท้ังโดยตรงและโดยออม
ประเด็นสําคัญคือ กอนจะเขาไปปฏิบัติการใน
สถานการณฉุกเฉินสารเคมีหรือ HazMat นัก
ดับเพลิง/เจาหนาท่ีรูหรือไมวา สารเคมีหรือวัตถุ
อันตรายท่ีจะเขาไปเผชิญคืออะไร และมีความ
รายแรงขนาดไหน

ในการระบุสารเคมีโดยวิธีท่ีปฏิบัติกัน
ท่ัวไปคือ สงัเกตตัวเลขกาํกบัท่ีบรรจ ุปายชือ่สาร
เคมี แผนระบุรหัสวัตถุอันตราย รวมถึงรูปทรง
ของถังบรรจุท่ีติดต้ังบนพื้นหรือบนยานพาหนะ
จากนัน้เปดคูมือตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีหรือ
ERG (กรณีเปนระบุสารเคมีเปนตัวเลข จะตอง
สืบคนชื่อของสารเคมีใหแนนอนกอนจึงจะเปด
คูมือได) ซึง่ขอมูลในคูมือจะเปนไปลักษณะสรุป
ขอมูลสําคัญๆ ของสารเคมี อาทิเชน คุณสมบัติ
ประจําตัว อันตรายเฉพาะตัว ทางเขาสูรางกาย
ผลกระทบตอชวิีตและสขุภาพ การระงบัเหตุสาร
เคมีร่ัวไหล การดับเพลิง การกําหนดขอบเขต
อันตรายการอพยพ การปฐมพยาบาล และอ่ืนๆ
ความรวดเร็วและแมนยาํในการระบอัุนตรายของ
สารเคมีเทานัน้ท่ีจะเปนปจจยัชีข้าดความสาํเร็จ

ในการปฏิบติังานซึ่งข้ึนอยูกับไหวพริบปฏิภาณ
และความชํานาญของเจาหนาท่ีระงับเหตุ รวม
ไปถึงแหลงสนับสนุนขอมูลนอกเหนือจากคูมือ
เชน ศูนยวิทย ุผูเชีย่วชาญดานวัตถอัุนตราย นกั

วาสถานการณสารเคมีชนดิใด “ไปตอได” หรือ
ชนิดใด “ใหหยุดอยูแคนัน้ (ถาไมมีศักยภาพ
และอปุกรณปองกันทีด่แีละเพยีงพอ)” ซึง่การ
ระบุสารเคมีตามแบบแผนท่ัวไปไมมีขอแนะนํา
ในลักษณะชี้ขาดลงไปวาจะใหไปหรือไมใหไป
(Go or Not Go) ท้ังนี้ คําวา “Not Go” ไมได
หมายความ “หามเขาไปในทุกกรณี” แตเปน
ขอแนะนาํเชงิบงัคับ “หามเขาไปเด็ดขาด หาก
ปราศจากอปุกรณปองกนัสวนบุคคลทีเ่หมาะสม”

HazMatIQ เปนระบบขอมูลวัตถอัุนตราย
แบบครบวงจร โดยจดัต้ังเปนบริษทัรับฝกอบรม
ตามแนวทางนวัตกรรมระบสุารเคมีท่ีผูกอต้ังได
คิดคนข้ึนมาพรอมกบัจาํหนายชุดอุปกรณใชใน

วิชาการสารเคมี ฐานขอมูลทางอินเตอรเนต็ ฯลฯ
สาํหรับระบบระบสุารเคมีแนวใหมท่ีเรียก

วา “HazMatIQ” เปนทรัพยสินทางปญญาของ
สองผูมีประสบการณโชกโชนในภารกิจตอบโต
เหตุฉุกเฉินสารเคมีนาม Cris Aguirre และ Joe
Gorman ผานงานมาคนละ 25 ป สองคนรวมกนั
กวาคร่ึงศตวรรษ ท้ังสองรวมกนัคิดคนระบบระบุ
อันตรายสารเคมีอัจฉริยะท่ีรวดเร็วและแมนยํา
กวาระบบเดิมท่ีใชกันอยู โดยสามารถใหขอมูล
ท่ีมีความจาํเปนยิง่ยวดตองานดับเพลิงและกูภัย
นัน่คือ ข้ันตอนการปฏิบติังานมาตรฐาน (SOPs;
Standard Operating Procedures) เฉพาะสาํหรับ
สารเคมีแตละชนดิ ท่ีสาํคัญคือ มีการระบชุดัเจน

HazMatIQ Training
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การตอบโตเหตุฉุกเฉินข้ันตนท่ีมีประสทิธภิาพ
เพือ่ใหผูปฏิบติังานม่ันใจในความปลอดภัยและ
เชื่อม่ันในตัวเองวาสามารถจะทํางานบรรลุผล
ชุดอุปกรณดังกลาวคือ SAFe Kit ประกอบดวย
เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองวัดระดับขีดตํ่าสุดของ
การระเบิด (LEL) เคร่ืองตรวจวัดรังสี กระดาษ
ทดสอบความเปนกรดดาง (pH paper) กระดาษ
ฟลูออรีน ฯลฯ อุปกรณดังกลาวแตละชิน้จะชวย
ผูปฏิบติังานกูภัยคนหาอันตราย ชดุดับเพลิงและ
SCBA ปองกันสารเคมีไดจํากัด ดังนั้นข้ันตอน
ปฏิบติังานมาตรฐาน (SOP) จะบอกใหผูปฏิบติั
ระมัดระวังทุกฝกาวและใหรีบถอยออกมาเม่ือ
สถานการณอยูในระดับเสนสีแดง (Red Line)
ภารกิจเดียวเทานั้นท่ียินยอมใหปฏิบัติในภาวะ
Red Line คือ “กูภยัในสายตา” (Line-of-Site)
เปนการชวยชวิีตผูประสบภัยท่ีอยูในจดุมองเห็น
ไดชัดเจน สีบนกระดาษฟลูออรีนเปล่ียนจากสี

ชมพ ูเปนสเีหลืองหมายถงึตองหยดุโดยอัตโนมัติ
แมจะกําลัง Line-of-Site อยูก็ตาม

เหตุฉุกเฉินสารเคมีอันตราย (HazMat)
นานๆ จะเกิดสักคร้ัง ทวาความเสี่ยงมีสูงมาก
หรืออีกนยัหนึง่ เกดิข้ึนไมบอยแตเม่ือเกดิข้ึนมา
แลวมีแนวโนมจะเปน “หายนะ” ในชวงชวิีตของ
ผูปฏิบัติงานกูภัยของคนๆ หนึ่งอาจเผชิญหนา
กบัสถานการณรายแรงลักษณะนีเ้พยีงหนึง่หรือ
สองคร้ัง แตหากเกดิความผดิพลาดอาจหมายถงึ
ความสูญเสียตลอดไป ในเม่ือ HazMat ไมได

แพรกระจายรังสี กัดกรอน ทําใหขาดอากาศ
หายใจ ทําปฏิกิริยากับน้ํา ฯลฯ) 10-12 ชนิด
ท่ีพบบอยๆ ไดแมนยํา ใชเวลาราว 2 นาที

Step 3 เขาถึงจุดเกิดเหตุ (Arrival)
เจาหนาท่ีกูภัย (Responders) สํารวจสิ่งบอก
เหตุเพิ่มเติม อาทิ รูปราง/ขนาดของถังบรรจุ
แผนระบุขอมูลสารเคมี ปาย/เคร่ืองหมาย/
สญัลักษณกํากบัถัง โดยสวมชุดปองกนัสารเคมี
และเคร่ืองชวยหายใจ SCBA พรอมกับนําชุด
อุปกรณ SAFe Kit ติดตัวไปดวย โดยจะเปนการ
ประเมินอยางเขมขนวาสถานการณอยูในระดับ
“Red Light” หรือ “Green Light” ปฏิบัติการ
ภายในเวลาประมาณ 2 นาที

Step 4 ปฏิบัติงานในพื้นที่เพลิงไหม
(Hot Zone) ข้ันตอนนี้ถือวาไดเขาเผชิญเหตุ
อยางเต็มตัวแลว ในสถานการณ “Green Light”
สามารถปฏิบติังานกูภัย/ชวยชวิีต รวมท้ังยบัยัง้
การร่ัวไหลไดตาม SOP หากเปนสถานการณ
“Red Light” และมีการปองกันไมเพียงพอตอง
“ไมไปตอ” จนกวาจะไดรับการปองกนัเพิม่เติม
จนถงึระดับท่ียอมรับไดตามมาตรฐานอางอิง

หากสารเคมีในท่ีเกดิเหตุไมมีใน NIOSH
Pocket Guide หรือเปนสารเคมีไมสามารถระบุ
ชนดิ (Unknown Chemical) อาทิ ไมมีตัวเลขหรือ
รหัสบนท่ีบรรจุ ไมมีเอกสารกํากับการขนสง
หรือไมสามารถตรวจสอบไดดวยเคร่ืองมือใดๆ
เจาหนาท่ีกูภัยตองเขาไปในพื้นท่ีซึ่งมีสารเคมี
แพรกระจายแลวใชอุปกรณ SAFe Kit ตรวจสอบ
คุณสมบติัแลวเทียบเคียงกับสารเคมีชนดิท่ีรูจกั
หรือทราบชื่อแลว ทันทีท่ีสามารถรับรูอันตราย
การตัดสินใจวา “ไปตอ” หรือ “ถอยออกมา”
ข้ึนอยูกับระดับ “Red Light/Green Light” ของ
สารเคมีชนดินัน้ หากเปน Green Light เจาหนาท่ี
เขาไปปฏิบัติการกูภัย/ชวยชีวิตไดตามข้ันตอน
มาตรฐาน (SOP) แตถาเปนตรงกนัขามตองออก

เกิดข้ึนทุกวัน (เพียงแตไมรูวาจะเกิดเม่ือไหร)
เราจงึมีเวลามากพอสาํหรับการเตรียมพรอมใน
การผจญเหตุเพื่อใหทุกชีวิตท้ังตัวผูปฏิบัติงาน
และผูประสบเหตุสามารถอยูรอดปลอดภัยจาก
เหตุฉุกเฉินรายแรง

ระบบ HazMatIQ มีท้ังหมด 4 Steps
ครอบคลุมปฏิบัติการท้ังหมดต้ังแตรับแจงเหตุ
ไปจนถงึการทํางานตามข้ันตอนปกติ (SOP) ใน
พืน้ท่ีเพลิงไหม เสร็จสิน้ในเวลาประมาณ 6 นาที

Step 1 รบัแจงเหต ุ(Dispatch) ทําการ
ประเมินเบือ้งตนกอนออกไปเผชิญเหตุ ใชเวลา
ประมาณ 20 วินาที

Step 2 ตอบโตสถานการณ (Respond)
ตรวจสอบอยางรวดเร็วโดยการเปดคูมือ NIOSH
Pocket Guide ผูปฏิบัติงานท่ีผานการฝกอบรม
HazMatIQ มาแลว สามารถระบขุอมูลความเปน
อันตรายในทุกดานของสารเคมี (ไวไฟ ระเบดิได

HazMatIQ Training
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มากอนแลวพิจารณาหาวิธีตอบโตสถานการณ
ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยตอไป

มาตรฐาน NFPA ฉบับปรับปรุงใหมอนุญาต
ใหเจาหนาท่ีตอบโตเหตุ (Responders) ท้ังหมด
ไมวาจะนักดับเพลิง เจาหนาท่ีกูภัย/ชวยชีวิต
หรือแมแตเจาหนาท่ีบริการแพทยฉุกฉิน เขาไป
ในพืน้ท่ีเพลิงไหม (Hot Zone) ได จงึเปนเหตุผล
หนึ่งท่ีทําใหจําเปนตองฝกอบรมการระบุชนิด
และคุณสมบัติของสารเคมีท่ีหกลนร่ัวไหลทําให
เกิดสถานการณ HazMat อยางเขมขนเนนท่ี
ความรวดเร็วและแมนยําในการระบุชนิดสาร
เคมีท่ีกําลังแพรกระจายในพื้นท่ีเกิดเหตุพรอม
กบัฝกใชเคร่ืองมือ/อุปกรณท่ีจาํเปนในการชวย
วิเคราะหและแยกแยะเพื่อใหทราบผลถูกตอง
ชัดเจนซึ่งจะถูกนําไปใชในการตัดสินใจกอนจะ
ลงมือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง

ขัน้ตอนการปฏบัิต ิHazMatIQ
เนื่องจากระบบ HazMatIQ ไดรับการจด

สิทธิบัตรโดยผูคิดคนและมีลิขสิทธิ์ดานขอมูล
ทําใหมีขอจาํกดัในการเผยแพรรายละเอียดของ
ระบบและข้ันตอนปฏิบัติ ดังนั้นจึงขออธิบาย
หลักการท่ัวไปเพื่อใหรับรู ปจจุบันมีระบบใหม
ลาสดุสาํหรับใชระบวัุตถอัุนตรายและวิธตีอบโต
เหตุฉุกเฉินท่ีเกดิข้ึนซึง่หากไดรับการอบรมจาก
เจาของลิขสทิธิแ์ละนาํมาฝกทักษะอยางตอเนือ่ง
จะสามารถระบชุนดิสารเคมพรอมขอมูลวิธรีะงบั

เหตุฉุกเฉินไดภายในเวลาไมเกิน 6 นาที จาก
ปกติท่ัวไปท่ีใชกันประมาณ 20-30 นาที ดวย
การระบุชื่อและคนหาดวยเทคนิคเดิมๆ

ดังไดกลาวไปแลวขางตน HazMatIQ มี
แนวปฏิบัติ 4 ข้ันตอน แตละข้ันตอนมีความ
สัมพันธและตอเนื่องกัน โดยมีรายละเอียดระบุ
ไวบนแผนชารตเคลือบพลาสติกสําหรับใชเปน
“เครื่องช้ีทาง” เพื่อประเมินอันตรายเบื้องตน
กอนจะไปคนหาขอมูลเพิ่มเติมในคูมือ NIOSH
Pocket Guide ท่ีพกติดตัวไปดวย

ขั้นตอนแรก เร่ิมต้ังแตการรับแจงเหตุ
และเตรียมออกไปปฏิบติังาน (Dispatch) โดยใช
“ช่ือสารเคมี” ท่ีไดรับแจงจากศูนยวิทยุรายงาน
อุบัติเหตุในการขนสงวัตถุอันตราย หรือจาก
แหลงอ่ืนๆ ชือ่ของสารเคมีจะนาํไปตรวจสอบวา

อยูในกลุม “เหนอืเสน” (Above the Line) แทน
ดวยสแีดง หรือกลุม “ใตเสน” (Below the Line)
แทนดวยสีฟา

กลุมสารเคมี Above the Line ตามระบบ
HazMatIQ สวนใหญเปนสารไวไฟ (Flammable)
ท่ีมีคุณสมบัติกัดกรอน (Corrosive) เปนพิษ

HazMatIQ Charts

(Toxic) และระเบดิได (Explosive) รวมดวย ตาม
แผนชารตสําหรับใชระบุสารเคมี สารท่ีข้ึนตน
ดวยอักษร อาทิ Acet, Acr, Benz, But, Cyclo,
Dec, Eth, Gly…แลวตามดวยหรือข้ึนตนดวย
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
 ข้ึนตนดวย Nitro
และอ่ืนๆ ท่ีไมไดยกตัวอยางไวในท่ีนี้

HazMatIQ on Youtube
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สาํหรับสารเคมีกลุม 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

และอ่ืนๆ ท่ีไมไดยกตัวอยางไวในท่ีนี้
ในขั้นตอนแรก ผูปฏิบัติงานรูเพียงชื่อ

สารเคมีท่ีไดรับจากการแจงเหตุหรือแหลงอ่ืนก็
สามารถระบไุดวาเปนสารชนดิไวไฟหรือไมไวไฟ
พรอมกบัแนวทางการตอบโตเหตุฉุกเฉินของสาร
เหลานัน้ ใชเวลาประมาณ 10-20 วินาที ข้ึนอยู
กบัทักษะของแตละบุคคล

ขั้นตอนที่ 2  เปนการหาขอมูลเพิ่มเติม
(Tweak) เฉพาะสารเคมีชนดิท่ีระบไุดในข้ันตอน
แรก ตามชารตขอมูลสารเคมีกลุม Above the
Line และกลุม Below the Line ไดกําหนดแนว
ทางปฏิบติัในการตรวจสอบปริมาณและสถานะ
ของสารเคมีท่ีแพรกระจายออกมาจากการเกิด
อุบัติเหตุไมวาจะเปนการทํางาน จัดเก็บหรือ

 แนวโนมการเกิดไอออน (Ionizing
Potential)

 ปฏิกิริยากับอากาศ/น้ํา (Air/Water
Reactive)

 การกอตัวเปนเปอรอกไซด (Peroxide
Formation)

ข้ันตอนนี้ใชเวลาราว 2 นาที ซึ่งขอมูลท่ี
ไดท้ังหมดจะนาํไปใชประโยชนในการปฏิบติังาน
กูภัย/ชวยชีวิตในลําดับตอไป

ขั้นตอนที่ 3 เปนการออกไปตรวจวัด
ปริมาณและสถานะของสารเคมี ณ จุดเกิดเหตุ
โดยใชชุดอุปกรณ SAFe Kit ทําการตรวจสอบ
และประเมินอันตรายอยางละเอียด ผูปฏิบติังาน
สวมชดุดับเพลิงหรือชดุปองกนัสารเคมีระดับ 2

ขนสง ท่ีสําคัญ ตองคนหาคุณสมบัติดานตางๆ
ของสารเคมีท่ีระบไุดนัน้จากคูมือ NIOSH Pocket
Guide เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีประโยชนตอการดับ
เพลิงและกูภัย/ชวยชีวิต ตัวอยางเชน

 ขอบเขตพืน้ท่ีฉุกเฉินข้ันเร่ิมตน (Initial
Hot Zone) กาํหนดเปนระยะรัศมีจากจดุเกดิเหตุ
ตัวเลขพื้นฐานอยูท่ี 75 ฟุต กรณีเปนสารเคมี
ชนิดของแข็ง 150 ฟุต หากเปนชนิดของเหลว
และ 300 ฟุต เม่ือเปนชนิดแกส

 หมายเลข Guide แนะนําวิธีตอบโต
เหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนซึ่งไดระบุไวใน Emergency
Response Guidebook (ERG)

 การระเบิด (Explosive)
 รังสี (Radioactive)
 จุดวาบไฟ (Flash Point)
 อัตราสวนผสมตํ่าสุดทําใหเกิดระเบิด

ได-อัตราสวนผสมสูงสุดทําใหเกิดระเบิดได
(LEL-UEL)

 การกัดกรอน (Corrosivity)
 น้ําหนักโมเลกุล (Molecular Weight)

พรอมเคร่ืองชวยหายใจ SCBA โดยแผนชารต
Above the Line และ Below the Line ระบุไว
อยางครบถวน สารเคมีแตละกลุมตองตรวจสอบ
อะไรบาง ตัวอยาง กลุมสารเคมี Above the Line
จะตองตรวจสอบอัตราสวนผสมตํ่าสุดท่ีทําให
ระเบิดหรือลุกไหมได (LEL) ปริมาณออกซิเจน
อุณหภูมิ คาการกัดกรอน ปริมาณรังสี รวมถึง
แนวโนมการระเบดิซึง่เปนคาสแีดง (Red Light)
หากมีระดับเกนิคาจํากดัข้ันตํ่า ใหพิจารณาเปน
สถานการณอันตรายข้ันสูงสุด สวนคาสีเขียว
(Green Light) เกี่ยวของกับความเปนพิษ ท้ังนี้
ใหทําลักษณะเดียวกนัในการตรวจสอบสารเคมี
กลุม Below the Line

การตรวจสอบพืน้ท่ีปฏิบัติงานข้ันตอนนี้
จะทําใหไดรับขอมูลสําคัญสําหรับใชตัดสินใจ
กอนจะเขาไปในเขตเพลิงไหม (Hot Zone) เพือ่
ระงบัเหตุร่ัวไหล ดับไฟ หรือกูภัย/ชวยชวิีต การ
ระบุชนดิและลักษณะอันตรายของสารเคมีตาม
แนวทาง HazMatIQ จะเนนไปท่ีขอมูลซึ่งมีผล
โดยตรงตอการตอบโตเหตุฉุกเฉิน เปนการหา
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คําตอบดีท่ีสดุสําหรับการเขาไปดับไฟหรือกูภัย
และชวยชวิีต ดวยประสบการณอันยาวนานของ
ผูคิดคนระบบนี้ ทําใหรูวาขอมูลดานใดบางมี
ความสําคัญและจําเปนตอการปฏิบัติงานของ
หนวยเผชิญเหตุ โดยพยายามตัดสวนท่ีไมมีผล
ตอการปฏิบัติงานภาคสนามออกไป ดังนั้นจึง
สามารถยนระยะเวลาการตรวจสอบจากเดิมท่ี
ใชเวลา 10-20 นาที เหลือเพียง 2-3 นาที ข้ึน
อยูกับตัวแปรดานสิง่แวดลอมของพืน้ท่ีเกิดเหตุ

แมแตการระบุชนิดโดยใชชื่อสารเคมีใน
ข้ันตอนแรกซึ่งระบุไวบนแผนชารต HazMatIQ
สวนใหญเปนสารเคมีท่ีมีการใชงานและขนสง
ท่ัวไปอยูแลว นบัแลวไมนาเกนิ 20 ชนดิ เรียกวา
เกิดอุบัติเหตุสารเคมีร่ัวไนโรงงานหรือบนถนน
ข้ึนมาจะตองเปนชนดิใดชนดิหนึง่ในจาํนวนนัน้
คอนขางแนนอน ถาไมใชผูผานงานกูภัยสารเคมี
มาอยางโชกโชนไมมีทางรูความจริงในขอนี้

ขั้นตอนที่ 4 คําตอบไดจากการปฏิบัติ
ในข้ันตอนท่ี 3 ทําใหนกัดับเพลิงหรือเจาหนาท่ี
กูภัยตัดสนิใจไดวาจะทําอยางไรตอไปในข้ันตอน
สุดทาย จะไปตอเพื่อทําภารกิจใหลุลวง หรือ
ถอยออกมาเพราะสถานการณรายแรงเกินกวา
สิ่งติดตัวมาจะสามารถปองกันได นั่นหมายถึง
หากทําการตรวจสอบสารเคมีแลวสรุปไดวาเปน
สถานการณ Green Light สามารถดําเนินการ
กูภัย/ชวยชีวิตได ซึ่งอาจมีเงื่อนไขทําไดเฉพาะ
กรณเีห็นตัวผูประสบภัยไดชดัเจนเทานัน้ แตถา
เปน Red Light มีทางเลือก 2-3 ประการ อาทิ
หยุดการร่ัวไหลระยะไกล เปล่ียนชุด/อุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล (PPE) หรือรอสถานการณ
คล่ีคลายดวยตัวของมันเอง

บทสรปุ
ระบบระบุชนิดและคุณสมบัติสารเคมี

HazMatIQ ถือเปนวัตกรรมสําหรับงานตอบโต
เหตุฉุกเฉินสารเคมี คิดคนและพฒันาข้ึนมาโดย
สองอเมริกันผูมีประสบการณกูภัยภาคสนาม
รวมกนักวา 50 ป Cris Aguirre และ Joe Gorman
ซึ่งไดเปดบริษัทฝกอบรมเทคนิคการตรวจสอบ
ชนิดและลักษณะอันตรายของสารเคมีท่ีแพร
กระจายออกมาจากท่ีบรรจบุนยานพาหนะขนสง
ท่ีเกิดอุบัติเหตุท้ังทางถนน ทางราง และทางน้ํา
มีเปาหมายเพื่อใหผูเขาฝกอบรมเรียนรูวิธีระบุ
อันตรายดานตางๆ และการตอบโตเหตุฉุกเฉิน
ของสารเคมีท่ีเกิดเหตุภายในเวลาท่ีรวดเร็ว แต
มีความแมนยํา เพียงแตทําตามคําแนะนําบน
แผนชารต HazMatIQ ท่ีไดรับมอบมาจากการ
ฝกอบรม  เร่ิมจากการใชชือ่แรกของสารเคมีซึง่
ไดรับแจงสามารถสืบสาวไปถึงชื่อจริงและคุณ
สมบัติเบื้องตนท่ีมีผลโดยตรงตอการทํางานได
ในเวลาเพยีง 20 วินาที กอนจะคนขอมูลจาํเพาะ
ดานสถานะทางเคมีและแนวทางการปฏิบติังาน
จากคูมือ NIOSH Pocket Guide จากนั้นเขาไป
สํารวจตรวจสอบเพิ่มเติมในพื้นท่ีเกิดเหตุดวย
เคร่ืองมือ SAFe Kit ซึง่เปนผลิตภัณฑลิขสทิธิข์อง

HazMatIQ เพื่อคนหาคําตอบสารเคมีท่ีมีอยูใน
บร้ืวณนั้นแทจริงแลวมีปริมาณเทาไหร และมี
เงื่อนไขอันตรายอยูในระดับใด โดยจะใชสีบอก
รหัสอันตรายเนนท่ีสแีดง หมายถงึ สถานการณ
อยูในภาวะวิกฤตพรอมจะเกิดเพลิงไหม ระเบิด
ขาดอากาศหายใจ แกสพิษ ฯลฯ มีแนวโนมจะ
ทําใหเจาหนาท่ีและผูประสบภัยไดรับบาดเจ็บ
สาหัสหรือถึงข้ันเสียชีวิต การเขาไปกูภัย/ชวย
ชีวิตไมสามารถทําไดทันที ตองทําตามข้ันตอน
มาตรฐานหรือ SOP ท่ีกําหนดไว อาทิ หยดุการ
ร่ัวไหลจากระยะไกล เพิม่การปองกนัสวนบคุคล
เพือ่ความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงกูภัย/ชวยชีวิต
เฉพาะหนาซึง่สามารถมองเห็นเปาหมายชดัเจน
หรือปลอยใหเหตุการณสงบไปเองกอนเขาปฏิบติั
งาน ข้ันตอนสุดทายคือ เขาไปในพื้นท่ีฉุกเฉิน
หรือพืน้ท่ีเกดิเพลิงไหมจากการะเบดิหรือลุกติด
ไฟของสารเคมี ทําการกูภัย/ช  วยชวิีต และอ่ืนๆ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย อาศัยขอมูลไดจากการ
ประเมินอันตรายในข้ันตอนกอนหนาเปนปจจยั
ชี้นําแนวทางการทํางานท้ังดานเทคนิควิธีการ
เคร่ืองมือ/อุปกรณ ชุดปองกันสวนบุคคล การ
อพยพ การขอกําลังเสริม ฯลฯ กระบวนการ
ท้ังหมดในระบบ HazMatIQ เร่ิมต้ังแตไดรับแจง
เหตุไปจนถึงการเคล่ือนตัวเขาไปปฏิบัติงาน
กูภัย/ชวยชีวิตในพื้นท่ีเกิดเหตุใชเพียง 6 นาที
โดยประมาณ

หมายเหตุ  ขอขอบคุณ คุณกร ดีล ี
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญการพิเศษ สปภ. กทม. ท่ีเอ้ือเฟอขอมูล
HazMatIQ ผูสนใจสามารถคนหาขอมูลเพิม่เติม
ไดท่ี http://www.hazmatiq.com


