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กุญแจสูความสําเร็จของงานตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินใดๆ กต็าม คือ การประเมินสถานการณ
(Size-up) หากนกัดับเพลิงเขาใจสภาพแวดลอม
เขาใจตัวอาคาร เขาใจสวนประกอบของตัวอาคาร
เขาใจเงื่อนไขหรือสภาพการณของเพลิงไหม
พวกเขาจะสามารถเลือกยุทธวิธีท่ีเหมาะสมได
ในเหตุฉุกเฉินสารเคมี (Hazmat Incidents) การ
ทําความเขาใจธรรมชาติของสารเคมีก็เหมือน
กับการทําความเขาใจพฤติกรรมของเพลิงไหม
สาํหรับเหตุฉุกเฉินสารเคมี คุณตองเขาใจสภาพ
แวดลอม เขาใจท่ีบรรจุ และเขาใจสารเคมีหรือ
วัตถุท่ีอันตรายท่ีเกี่ยวของกับเหตุการณนั้น

ในการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมี โดย
ท่ัวไปแลว เปนเร่ืองเปนไปไมไดท่ีเราจะมองเห็น
ปญหา เทียบไดกบัการไมสามารถมองผานควัน
และเปลวไฟในเหตุเพลิงไหม ชางเทคนิคหรือ
ผูเชี่ยวชาญดานสารเคมีจึงใชการอางอิงขอมูล
เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีสารเคมีแสดงออกมาโดย
การสังเกตพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาของสารเคมี

ท่ีมองเห็นไดแลวเอาไปเทียบกับขอมูลอางอิง
ท่ีเชื่อถือไดเพื่อระบุชนิดและอันตรายของสาร
เคมีท่ีเกิดเหตุนั้น ปญหาก็คือเราจะไดขอมูลท่ี
ตองการอยางงายดายและอยางถูกตองเพื่อนํา
ไปใชในการกําหนดยุทธวิธีหรือไม

ตวัอยาง คุณไดรับการแจงเหตุมีสารเคมี
ร่ัวไหลในหองปฏิบติัการของมหาวิทยาลัยในพืน้ท่ี
รับผิดชอบซึ่งมีการอพยพไปแลว จากรายงาน
ระบมีุการใชงานสารเคมีประมาณ 1 ไพน (473
ซี.ซี.) หรือเกอืบคร่ึงลิตร ซึง่มีขอมูลทางเทคนิค
ของสารชนดินีคื้อ

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

7   ํF
 ความดันไอ [Vapor Pressure (VP)] =

630 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)
 ความถวงจําเพาะมาตรฐาน [Specific

Gravity (Sp. Gr.) standard] = 0.69
 ความสามารถในการละลาย [Solubility

(Sol)] = 40% [หมายถงึการละลายในน้าํ ยกเวน
มีการระบุเปนอยางอ่ืน (solubility in water is
implied unless indicated otherwise)]

 อัตราสวนผสมตํ่าสุดท่ีทําใหเกิดการ
ระเบิด [Lower Explosive Limit (LEL)] = 5.6%

 อัตราสวนผสมสูงสุดท่ีทําใหเกิดการ
ระเบดิ [Upper Explosive Limit (UEL)] = 40.0%

 พลังงานท่ีใชในการดึงใหอิเล็กตรอน
วงนอกหลุดออกจากอะตอมหรือโมเลกุลท่ีอยู
ในสถานะแกส [Ionization Potential (IP)] =
13.6 อิเลกตรอนโวลต (eV)
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 คาจํากัดท่ีอนุญาตใหสัมผัสได (คา
ความเขมขนสารเคมีเฉล่ีย 8 ชั่วโมงตอ 1 วัน)
[Permissible Exposure Limits (PEL) (Time-
Weighted-Average (TWA)] = 10 สวนตอลาน
สวน [parts per million (ppm)]

 อัตราสวนผสมท่ีเปนอันตรายตอชีวิต
หรือสุขภาพมนุษยอยางฉับพลัน [Immediately
Dangerous to Life or Health (IDLH)] = 50 สวน
ตอลานสวน (ppm)

 คาอัตราสวนผสมท่ีทําใหหนูทดลอง
ตายไปคร่ึงหนึ่งของจํานวนท่ีใชทดลองภายใน
เวลา 40 นาที [LC50 (40 min, rat) = 63 ppm
ทางผิวหนัง (skin)

 คาความเปนพิษเม่ือสัมผัสโดยตรง
(ผวิหนงั) ทําใหกระตายเสยีชวิีตไปคร่ึงหนึง่ของ
จาํนวนท่ีใชทดลอง [LD50 (dermal, rabbit)] =
6.9 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)

 คาความเปนพิษเม่ือสัมผัสโดยตรง
(ตา) ทําใหกระตายเสียชีวิตไปคร่ึงหนึ่งของ
จาํนวนท่ีใชทดลอง [LD50 (eye, rabbit)] = 1.1
มิลลิกรัม/กิโลกรัม (mg/kg)

การจัดการขอมูล (Organizing Information)
คุณจะใชขอมูลท่ีไดมาเพื่อตัดสินใจได

อยางไร คุณจะพิจารณาเลือกการตรวจจับดวย
วิธใีด คุณจะเลือกอุปกรณปองกนัสวนบคุคล (PPE)
ชนดิไหนจงึจะเหมาะสมกบัสถานการณท่ีเกดิข้ึน
คุณจะแปลความหมายของตัวเลขตางๆ เหลานี้
ไปเปนการกระทําไดอยางไร

วธิทีีดี่ในการทาํความเขาใจปญหาทีซ่บัซอน
คือ แยกปญหาใหญเปนปญหายอยแลวพจิารณา
อยางเปนระบบวาปญหายอยเหลานั้นมีความ
สัมพันธกันอยางไร หนทางหนึ่งในการจัดการ
ขอมูลเหตุฉุกเฉินสารเคมีคือ การหาแนวทางให
ผูปฏิบัติงานสามารถแปลขอมูลท่ีไดมาเพื่อ

ทํานายพฤติกรรมของสารเคมีท่ีมีสวนรวมในการ
เกดิเหตุ

ความเปนไปไดและผลกระทบของการ
สมัผสัสารเคมี

สิ่งสําคัญสองประการในการตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมีคือความเปนไปไดในการสัมผัส
สารเคมีและผลกระทบจากการสมัผสัสารเคมีซึง่
เกดิข้ึนไดท้ังจากตัวของสารเคมีเองและพลังงาน
ท่ีปลดปลอยออกมาจากสารเคมี ความเปนไปได
ในการสัมผัสสารเคมีเปนผลมาจากคุณสมบัติ
ของสารเคมีรวมกบัการปฏิสมัพนัธกบัสิง่แวดลอม
ของตัวมันเอง

สารเคมีท่ีเผชญิหนามักอยูภายใตเงือ่นไข
ท่ีนอกเหนอืจากท่ีเขียนไวในตําราดังนัน้เราตอง
พจิารณาเงือ่นไขของเหตุฉุกเฉิน และประเด็นอ่ืน
คือผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมี

สารเคมีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินอาจมีกลไกท่ี
สรางอันตรายไดหลายรูปแบบ การปลดปลอย
พลังงาน การกดักรอน และ/หรือ การเปนพษิซึง่
สิ่งตางๆ เหลานี้จะอยูแยกกันไป โดยเราตอง
คนหาจดุกาํเนดิหรือหลงท่ีมีอันตรายตางๆ เหลานี้
พรอมกับหากลยุทธเพื่อใหสามารถคนหาจุด
ท่ีปลอดภัยท่ีสุดได

พิจารณาการปลดปลอยแกสไฮโดรเจน
คลอไรดซึง่เปนกรดเขมขนท่ีมีคุณสมบติัดังตอไปนี้

 จุดเดือด (BP) = -121   ํF
 ความดันไอ (VP) = 40.5 atmos-

pheres, unit of pressure (atm)
 ความหนาแน นสั มพั นธ ของแก ส

[Relative Gas Density (R Gas D)] = 1.27
 ความสามารถในการละลายน้าํ (Sol)

= 67%
เนือ่งจากสารเคมีเปนแกสจงึมีความเปน

ไปไดท่ีจะเกดิการสมัผสัขณะเขาไปในท่ีเกดิเหตุ
หากไมมีการปองกัน และเนื่องจากเปนกรด
เขมขน ผลกระทบจากการสัมผัสจึงคอนขาง
เลวราย สิง่ท่ีผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุตองคิดคือ
หาวิธีบรรเทาผลกระทบ วิธีหนึ่งคือ ใชอุปกรณ
ปองกันสวนบุคคล (PPE) ท่ีเหมาะสมเพื่อเปน
การหลีกเล่ียงการสมัผสัสารเคมีโดยตรง กรณนีี้
ใหใชชุดปองกันแบบคลุมท้ังตัวหรือชุดแคปซูล
เม่ือมีความเปนไปไดสูงท่ีจะเกิดการสัมผัส อีก
วิธหีนึง่สาํหรับใชหลีกเล่ียงการสมัผสัไดแก การ
ตรวจจบั หากกระดาษวัดความเปนกรดดาง (pH)
เร่ิมกลายเปนสีแดง คุณตองรูวาท่ีนั่นมีกรด จะ
ตองยายท่ีเพือ่หลีกเล่ียงการสัมผัส วิธอ่ืีนๆ เชน
การจัดการสารเคมี คุณสามารถใชคุณสมบัติ
การละลายน้าํของสารเคมีใหเปนประโยชนโดย
การใชฝอยน้ําละเอียดดูดซับ อีกทางเลือกหนึ่ง
คือการระบายอากาศ การกระทําตางๆ ดังกลาว
สามารถลดความเปนไปไดท่ีจะเกิดการสัมผัส
สารเคมีได

ในอีกทางหนึ่ง เราสามารถทําใหกรด
เปนกลางไดโดยเอาไปสัมผัสกับดาง เม่ือกรด
ถกูทําใหเปนกลางแลว ผลกระทบจากการสมัผสั
ก็จะถูกทําใหหมดไป ใหขอสังเกตไวดวยวา
ปฏิกริิยาท่ีทําใหเปนกลางจะมีความรอนเกดิข้ึน
หากเลือกทําวิธนีี ้ตองใชฝอยน้าํละเอียดฉีดไปท่ี
หมอกควันของกรด ซึง่สารเคมีจะละลายน้าํและ
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ลดความเปนไปไดและผลกระทบจากการสมัผสั
เร่ืองสําคัญท่ีควรจําคือ คา pH เปนตัวเลขท่ีมี
ความผกผันมาก บางกรณีคุณตองละลายสาร
เคมีถึง 10 เทาถึงจะไดคา pH ลดลง 1 หนวย
ซึ่งผลลัพธท่ีไดจะเกิดข้ึนชามาก ยิ่งไปกวานั้น
เม่ือกรดหรือดางเขมขนละลายน้ําจะใหความ
รอนสูงจนสามารถทําใหน้ําเดือดไดและทําให
กรดหรือดางกระฉอก

ความเปนไปไดในการสัมผสัสัมพันธกับ
วิธท่ีีสารเคมีเคล่ือนท่ี ยกตัวอยาง แกสขยายตัว
และถกูปลอยออกมาจะเคล่ือนท่ีไดงาย ดังนัน้จงึ
ความเปนไปไดสูงท่ีจะเกิดการสัมผัส สําหรับ
ของแข็งและของเหลวซึ่งมีอนุภาคหรือเม็ดสาร
จะไมเคล่ือนท่ีเร็วไดเหมือนแกส แตหากอยูใน
สิง่แวดลอมท่ีเหมาะสมและมีพลังงานเพิม่เขาไป
ของแข็งหรือของเหลวสามารถจะเปล่ียนเปนสาร
แขวนลอยในอากาศ (Aerosol) และมีลักษณะ
เหมือนแกส ยกตัวอยากรณีนี้คือ การระเบิดท่ี
เกดิในถงับรรจกุรดซัลฟูริก

กรดซลัฟริูกมีความดันไอ [Vapor Pressure
(VP)] = 0.001 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ซึ่ง
หมายความวา มันไมสามารถเคล่ือนท่ีไดใน
สภาวะปกติ จงึเปนเหตุผลวาทําไมคนจงึเทกรด
ซลัฟริูกเติมแบตเตอรีโดยสวมอุปกรณปองกนัตา
และถุงมือ ในกรณีของการระเบิด พลังงานจาก
การระเบดิจะเปล่ียนกรดซลัฟริูกเปนฝอยละเอียด
หรือแอโรซอลทําใหสามารถเคล่ือนท่ีไดงายและ
สูดหายใจเขาไดงายดวยเชนกัน จะตองมีการ
ปองกนัในระดับท่ีแตกตางไปจากปกติเม่ือเขาไป
ในพื้นท่ีเกิดเหตุการณเชนนี้ข้ึน

ขอควรจํา การพิจารณาความเปนไปได
ในการสมัผสัไมใชเร่ืองงายเหมือนกบัการวัดคา
ความดันไอ (VP) คาความดันไอเปนสิ่งหนึ่งท่ี
ตองเอามารวมกับสิ่ งอ่ืนๆ ในการพิจารณา

ความเปนไปไดในการสัมผัสสารเคมี การทํา
ความเขาใจกบัตัวเลข สิง่แวดลอมของการสมัผสั
ประสบการณการสัมผัสในกรณีใกลเคียงกัน
และการตัดสนิใจท่ีดี เปนสวนสําคัญท้ังหมดใน

เคมี พลังงานท่ีปลอยออกมามีลักษณะเหมือน
อะไร และพลังงานจะไปไหนเม่ือถกูปลอยออก
มา ลวนเปนเร่ืองยากจะคาดการณ การฝกฝน
และประสบการณเปนกุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสู
การประเมินท่ีถูกตอง เชน ลูกไฟท่ีเกิดจากการ
ระเบดิจากการขยายตัวของไอจากของเหลวเดือด
(BLEVE; Boiling-Liquid, Expanding-Vapor
Explosion) ในถงับรรจแุกสโพรเพนท่ีบรรทุกบน
รถไฟจะมีรัศมีเทาใด ตองศึกษาจากเหตุการณ
ท่ีเคยเกิดข้ึนมาเพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชน

สารเคมีท่ีปลอยพลังงานออกมา รวมถึง
วัตถุระเบิด แกสไวไฟ ของเหลวติดไฟได และ
ของเหลวไวไฟ ของแข็งไวไฟ สารลุกไหมไดดวย
ตัวเอง สารออกซิไดเซอร (สารใหออกซิเจน)
สารกมัมันตภาพรังส ีและสารท่ีใหปฏิกริิยาเคมี
คายความรอน เปนสารท่ัวไปท่ีใหปฏิกิริยาการ
เผาไหมและปฏิกิริยาการเกิดโพลีเมอร ยุทธวิธี
ใชในการปองกนัและตรวจจบัตองระบคุวามเปน
ไปไดของการเผชิญหนากับพลังงานนอกเหนือ
จากตัวสารเคมีไวดวยเม่ือเขาทําการตอบโตเหตุ
จากสารประกอบเหลานี้

เมือ่พิจารณาวาสารเคมทีีป่ลอยพลงังานออก

การคาดการณความเปนไปไดในการสมัผสัสาร
เคมีท่ีเกดิเหตุฉุกเฉิน

ตารางท่ี 1 (Table 1) คือคาความดันไอ
(VP) ของสารเคมีท่ีมีใชงานท่ัวไป สําหรับใช
เปรียบเทียบพฤติกรรมของสารเคมีทไมรูจักซึ่ง
มีคาความดันไอใกลเคียงกันสารเคมีเหลานี้

สารเคมีท่ีปลอยพลังงานออกมา เราจงึมี
โอกาสสมัผสัพลังงานนัน้ดวยนอกเหนอืจากตัวสาร

มาแตกตางจากอันตรายของสารเคมีอ่ืนอยางไร
ใหพจิารณาควันไฟและปรากฏการณ Backdraft
ควันไฟเปนท้ังเชือ้เพลิงและแหลงรวมของสารพษิ
ควันจะเปนพษิเม่ือคุณสมัผสั สารพษิในควันไฟ
จะเขาสูรางกาย โดยปกติจะเปนทางการหายใจ
หรือการดูดซึมทางผิวหนัง คุณตองหายใจหรือ
สมัผัสควันจึงจะไดรับอันตรายดังกลาว

อยางไรก็ตาม ภายใตเงื่อนไขท่ีผิดปกติ
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ของควันไฟ ออกซิเจน และความรอน จะมี
แนวโนมการเกิดปรากฏการณ Backdraft ซึ่ง
เปนปญหาท่ีแตกตางออกไป ในกรณีนี้แมนัก
ดับเพลิงจะยืนอยูดานนอกของตัวอาคาร ไมมี
ควัน แตพลังงานท่ีปลอยออกมาจากการระเบดิ
สามารถจะมาถึงตัวและทําใหเขาบาดเจ็บได
พลังงานเดินทางหางจากจุดกําเนิด ดังนั้นจึง
เปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตองหลีกเล่ียงการเขาไปใน
ขอบเขตท่ีเปนอันตรายจากสารเคมี มิใชเพยีงแค
ตัวสารเคมีเทานั้น

จากประวัติการเสียชีวิตจากการทํางาน
ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีพบวา มีเปอรเซน็ตสงู
มากท่ีเกดิจากสาเหตุท่ีเกีย่วของกบัสารเคมีปลอย
พลังงานออกมา การตระหนักถึงอันตรายและ

สารเคมีในอัตราสงูจะมีความเสีย่งการกดักรอน
มากกวา แมจะมีขอยกเวนบางอยาง ยกตัวอยาง
กริิยาของกรดซลัฟริูกตอโลหะซึง่อัตราสวนผสม
ปานกลางอาจจะเลวรายกวาอัตราสวนผสมสูง

บรรยากาศท่ีเปนอันตรายเกดิไดท้ังจาก
การมีอยูของสารพษิหรือการขาดออกซเิจน สาร
พิษทําใหเกิดอันตราย ความเปนพิษข้ึนอยูกับ
ปริมาณของสารท่ีจะทําใหเกดิอันตราย สิ่งอ่ืนๆ
ท่ีตองพจิารณารวมกบัความเปนพษิของสารเคมี
ไดแก ชองทางสมัผสั ปริมาณสารท่ีเขาสูรางกาย
ระยะเวลาท่ีมีการสัมผัส ความไวตอการสัมผัส
ของแตละบคุคล และการทําปฏิกริิยากบัสารอ่ืน
สารบางชนดิเปนพษิในปริมาณนอยซึง่จาํเปนตอง
หลีกเล่ียงการสัมผัสในระดับอัตราสวนตอลาน
สวน (ppm) มีเอกสารอางอิงหลายแหลงท่ีมี
รายละเอียดความเปนพษิของสารเคมีชนดิตางๆ
วิธีหนึ่งในการคาดการณความเปนพิษของสาร
เคมีชนิดใดชนิดหนึ่ง ไดแก การเปรียบเทียบ
แนวโนมการสัมผัสระหวางการระงับเหตุกับ
ระดับการสัมผัสในการทํางานตามท่ีระบุไวใน

เอกสารอางอิงฉบับกระเปาของสถาบันสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ
(NIOSH) หรือเอกสารอางอิงลักษณะใกลเคียง จดั
พิมพโดยสถาบันสุขอนามัยอุตสาหกรรมตางๆ
องคกรหลายแหงกําหนดคาจํากัดการสัมผัส
(ตาราง 2 : Table 2) ซึง่นาํไปจดักลุมคาจาํกดัการ
สมัผสัในการทํางานได เชน คาจาํกดัการอนญุาต
ใหสัมผัส (PEL; Permissible Exposure Limit)
เปนคาปลอดภัย คาเพดานการสมัผสั (Ceiling)
คาจํากดัการสมัผสัระยะสัน้ (STEL short-term
exposure limits) เปนคาไมปลอดภัย และคา

อยู ใหหางจากจดุท่ีพลังงานจากแหลงกาํเนดิจะ
เดินทางผานเปนหัวใจสาํคัญของความปลอดภัย
ในการทํางานกับสารเคมีท่ีมีคุณสมบัติปลอย
พลังงานออกมาได

สารเคมีกัดกรอน รวมถึงกรด ดาง และ
สารออกซไิดเซอรบางชนดิ เปนสาร classes 2,
5, 8 และ 4 บางชนดิท่ีเกดิกรดและดางระหวาง
ทําปฏิกริิยากบัอากาศหรือน้าํตามขอกาํหนดของ
กระทรวงขนสงสหรัฐฯ (DOT) โดยท่ัวไปสาร
กดักรอนจะทําลายผวิหนงัและเนือ้เยือ่ของมนษุย
รวมท้ังกัดกรอนโลหะ เชน อุปกรณชวยหายใจ
SCBA

พจิารณาท้ังความรุนแรงในการกดักรอน
ตามธรรมชาติและอัตราสวนผสมของสารเคมี
ยกตัวอยาง สารละลายกรดปานกลางจะเกดิข้ึน
จากการละลายกรดเขมขน (เชน กรดซัลฟูริก
กรดไฮโดรคลอริก กรดไนตริก และอ่ืนๆ) หรือ
กรดท่ีออนกวา เชน กรดอะซิติก

ผลกระทบจากสารกดักรอนแตกตางกนัไป
ตามอัตราสวนผสม โดยท่ัวไปอัตราสวนผสมของ
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ความเขมขนสูงสุดท่ีหากตองสมัผสั ณ ท่ีจดุเกดิ
เหตุเปนเวลา 30 นาที เม่ือหลบหนีออกมา
จะยังไมมีผลกระทบเร้ือรังเกิดข้ึนกับรางกาย
(IDLH; Immediately Dangerous to Life or
Health) เปนคาอันตราย ขอมูลอ่ืนสามารถใช
ในการเปรียบเทียบปริมาณท่ีเปนอันตรายหรือ
อัตราสวนผสมอันตราย (ตารางท่ี 3 : Table 3)
ซึง่จะมีอยูในแผนขอมูลความปลอดภัย (Safety
Data Sheets) ของบางสถาบัน

ถึงแมวาคุณไมไดเขาไปในบรรยากาศท่ี
เปนอันตราย แตการสมัผสักบัสารอันตรายอาจ
เกิดข้ึนไดั หากการปองกันลมเหลว คุณควรใช
ขอมูลเพื่อเปรียบเทียบสารเคมีท่ีไมคุนเคยกับ
สารเคมีท่ีคุณรูจักดีเพื่อคาดการณพฤติกรรม
วัตถุอันตรายท่ีกําลังเชิญหนาอยู

ขณะปฏิบั ติงานกับสารเคมีอันตราย
ยทุธวิธท่ัีวไปท่ีใชหลีกเล่ียงการสมัผสั ไดแก การ
ตรวจจับ การปองกัน และการจัดการสารเคมี
การปองกนัรวมถงึการปองกนัผวิหนงัและระบบ
หายใจ โดยใชชุดปองกันสารเคมี ชุดดับเพลิง
และอุปกรณชวยหายใจ SCBA สวนการตรวจจบั
จะใชอุปกรณเล็กทรอนิกสหรือเทียบเทาท่ีมี
คุณสมบิติในการเตือน

“คณุสามารถมองเห็นสารเคมมีอียูใน
ปริมาณมากพอที่จะทํารายคุณไดไหม” ถา
คําตอบคือไม คุณตองหาวิธจีดัการสารเคมี การ
จดัการสารเคมี รวมถงึการเคล่ือนยายหรือบรรจุ
สารเคมี นอกจากนีย้ังมีการระบายอากาศ การ
ทําเข่ือนหรือกาํแพงกัน้และการเบีย่งเบนทิศทาง

สันดาปอยางรุนแรงและรวดเร็ว เพลิงไหมใน
หองจะระเบิดออกมาเปนลูกไฟใหญพรอมกับ
แรงดันสงูท่ีมาก)

เคร่ื องตรวจวัดชนิดกอประจุ ไอออน
(PIDs; Photoionization Detectors) มีประโยชน
ในการใชตรวจวัดสารปลอยหลังงานบางชนิด
เคร่ืองมีความวองไวพอท่ีจะเตือนลวงหนาใหรูวา
มีสารเคมีอยู โดยมีการตรวจวัดละเอียดถงึระดับ

การจัดการสารเคมีอาจเปนการปฏิบัติงานเชิง
ปองกัน เจาหนาท่ีเทคนิคสารเคมีตองมีความ
เขาใจและใชแผนการปองกันสารเคมีท่ีเกิดเหตุ
ตองมีการใชอุปกรณตรวจจับตามชนิดของสาร
เคมีท่ีตองสงสยั สาํหรับสารเคมีท่ีปลอยพลังงาน
กลองสรางภาพดวยความรอน (TIC; Thermal
Imaging Camera) จะมีประโยชนมากในการ
คนหาความรอนท่ีสารเคมีสรางข้ึนมา อุปกรณ

ตรวจวัดแกส เชน อุปกรณตรวจวัดแกส 4 ชนิด
พรอมเซนเซอรหาคาข้ันตํ่าในทําใหติดไฟหรือ
ระเบิดได (LEL) เปนเคร่ืองมือหลักในการหา
อัตราสวนผสมของสารเคมีท่ีทําใหเกิดไฟไหม
หรือการระเบิด

สิ่งสําคัญท่ีควรตระหนักไวก็คือ เม่ือผูใช
อุปกรณตรวจวัดกาํลังอานคาอัตราสวนผสม เขา
ก็อาจจะอยูในบรรยากาศท่ีสารเคมีกําลังปลอย
พลังงานออกมาซึง่อาจมาถงึตัวของผูตรวจวัดได
เหมือนกบันกัดับเพลิงยนือยูดานนอกตัวอาคาร
ท่ีเกดิปรากฏการณ Backdraft (เชือ้เพลิงภายใน
หองหรือภายในตัวอาคารเกดิการคุ โดยมีสภาพ
รอนจัดพรอมจะลุกเปนไฟ ขาดเพียงออกซิเจน
ท่ีจะมาทําใหเกดิสนัดาปเทานัน้ เม่ือนกัดับเพลิง
เปดประตู หนาตาง หรือเจาะชองเปดเขาไป
ออกซิเจนจะพุงไปยังเชื้อเพลิงทําใหเกิดการ
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สวนตอลานสวน (ppm) ไมใชอัตราเปอรเซ็นต
ในบรรยากาศ

สําหรับสารปลอยพลังงานบางชนิด เชน
สารไฮโดรคารบอนขนาดเล็ก (มีเธน โพรเพน)
สารเมธานอล อะซโีตไนไตรล และไฮโดรเจน ไม
สามารถตรวจวัดดวยอุปกรณ PID ท่ีใชหลอดไฟ
มาตรฐานขนาด 10.6 eV สวนสารกัดกรอน
กระดาษวัดคาความเปนกรดดาง (pH Paper)
และเคร่ืองตรวจวัดชนดิพเิศษเปนเคร่ืองมือท่ีใช
ตรวจจับ กระดาษ pH ควรใชบอยๆ เพื่อให
สามารถตรวจจับสารกัดกรอนไดกอนท่ีมันจะ
ทําความเสียหายใหกับอุปกรณตรวจจับอ่ืนๆ

มีอุปกรณตรวจจับมากมายสําหรับใช
ตรวจจบัสารพษิ แตตัวอุปกรณไมสามารถตัดสนิ
ความเปนพิษของสารประกอบท่ีใหมา แตมัน
ตรวจจับอนุภาคระดับสวนตอลานสวน (ppm)
ท่ีมีความเปนพิษ อุปกรณตรวจวัด PID เปน
เคร่ืองมือหลักสาํหรับการนี ้แตอุปกรณตรวจวัด
ชนิดพิเศษและหลอดแกววัดสีก็สามารถใชได
เชนกนั เปนเร่ืองสาํคัญท่ีตองรู อุปกรณสามารถ
เห็นและไมสามารถเห็นอะไร สําหรับอุปกรณท่ี
ไดมาซึง่จะมีความไวสาํหรับสารเคมีชนดิตางกนั
ในการตรวจจบั บางคร้ังตองใชเคร่ืองมือรวมกนั
หลายชนดิเพือ่ตรวจจบัอันตรายหลายชนดิท่ีมีอยู

อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) เปน
ปราการดานสดุทายท่ีใชปองกนัขณะปฏิบติังาน
กับสารเคมีอันตราย ยิ่งไปกวานั้นชางเทคนิค
ตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีตองใชเม่ือเขาไปใน
พื้นท่ีร่ัวไหลเพื่อทํางานสําคัญ เชน อุดรูร่ัว ปด
วาลว ฯลฯ ในการสํารวจเบื้องตน ใหผูเขาไป
ทําการตรวจสอบสภาพบรรยากาศสวมใส SCBA
จากนั้นสามารถหนากากกรองอากาศ (APRs;
Air-purifying Respirators) ได สาํหรับการร่ัวไหล
เล็กนอย อาจจะเร็วกวาถาใช SCBA แทนการ
ใชหนากากกรองอากาศท่ีตองเลือกไสกรองท่ี
เหมาะสม แตหากเปนการทํางานระยะเวลา
นาน การใชหนากากกรองอากาศ (APR) มีขอดี
คือทีมท่ีเขาไประงับเหตุจะเม่ือยลานอยกวา

การปองกันผิวหนงัข้ึนอยูกบัสารเคมี แต
ก็แบงยอยออกไปตามชนิดของอันตราย หาก
อันตรายเกีย่วของกบัการปลอยพลังงาน เสนใย
ท่ีเรียกวา Nomex ใหประสิทธิภาพปองกันสูง
รวมไปถึงชุดปองกันหรือชุดตานทานสารเคมี
ออกแบบพิเศษ หากสารเคมีเปนสารกัดกรอน
หรือเปนสารพษิ ชดุท่ีเคลือบผวิดานนอกใหการ
ปองกนัท่ีดี

เสนใยท่ีมีคุณสมบติัปองกนัเหลานีมี้การ
นาํไปตัดเยบ็เปนชดุหลายรูปแบบ ชดุคลุมท้ังตัว
หรือชดุแคปซลูเปนชดุปองกนัระดับ A (Level A)
ใชสวมใสปองกนัสารเคมีท่ีมีแนวโนมการสมัผสั
สูง ชุดหมีหรือชุดลักษณะอ่ืนใชในสถานการณ
ท่ีมีแนวโนมการสัมผัสตํ่ากวา

ผูผลิตชดุปองกนัสวนบคุคลสามารถใหคํา
แนะนําชุดท่ีเหมาะสมในแตละสถานการณได
และยงัมีแหลงขอมูลของสถาบันตางๆ เผยแพร
 ในอินเตอรเนตท่ีเราสามารถนาํมาใชประโยชนได
แตจงจาํไววา แนวโนมในการสมัผสัสารเคมีอาจ
แตกตางไปจากท่ีเขียนไวในตํารา พฤติกรรมของ
สารเคมีข้ึนอยูสภาพแวดลอมในท่ีเกดิเหตุซึง่ตอง
นําประเด็นนี้ไปรวมพิจารณาเม่ือมีการปรึกษา
กับผูผลิตในเลือกชุดปองกันดวย ท้ังนี้ อุปกรณ
SCBA อาจไดรับความเสยีหายเม่ือสมัผสักบัสาร
กดักรอน ดังนัน้จงึตองมีการปองกนัอุปกรณดวย
ชุดปองกันสารเคมี ตัวอยาง เม่ือสัมผัสกับสาร
คลอรีนเพียงคร้ังเดียวก็สามารถทําใหอุปกรณ
SCBA เกดิความเสียจนสังเกตเห็นได

จดุหนึง่ท่ีมักถกูมองขามไปในการปองกนั
ผิวหนัง นั่นคือ ถุงมือ เม่ือมีการหกลนของสาร
เคมีจาํเปนตองใชถงุมือปฏิบติังาน และเปนเร่ือง
สาํคัญท่ีตองใชตารางการเลือกใชงานถงุมือเพือ่ให
ถูกตองกับสารเคมี และบางทีก็อาจจําเปนตอง
ปกปองถุงมือตานทานสารเคมีจากความรอน
หรือความเสียหายภายนอก

โดยรวมแล ว ทางเลือกของอุปกรณ
ปองกนัสวนบคุคลตองแบงตามชนดิของอันตราย
ท่ีมีอยู (โครงสรางวัสดุท่ีใชทําอุปกรณปองกัน)
และความเปนไปไดในการสัมผัส (รูปแบบของ
ชุด : ชุดแคปซูลและอ่ืนๆ)

ยอนกลับไปท่ีปญหาการหกของสาร

เคมีในหองแล็บ เราจะเขาไปสํารวจไดอยางไร
ข้ันแรกใหพจิารณาสารเคมีจะมีกริิยาอะไรภายใต
สภาวะปกติ หากมันกลายเปนแกสท่ีอุณหภูมิ
หอง แสดงวามีความเปนไปไดสูงท่ีจะเกิดการ
สัมผัส โดยมีอันตรายหลักสองประการคือ เปน
สารพษิและยานการติดไฟคอนขางกวาง (ติดไฟ
งาย) และจากการประเมินพบวาเปนสารท่ีมี
แนวโนมจะเกิดการสัมผัสสูง คําถามคือ เราจะ
บรรเทาปญหานี้ไดอยางไร

อันดับแรก พิจารณาอันตรายจากการ
เปนพิษ คุณสามารถหลีกเล่ียงการสัมผัสสาร
ปริมาณมากจากการปฏิบัติภารกิจนี้ไดหรือไม
หากมีเคร่ืองตรวจวัด คุณจะรูปริมาณของสาร
และอยูหางมันไว ในกรณีนี้เคร่ืองตรวจวัด PID
ใชไมไดผล สารเคมีชนิดนี้ตองใชเซนเซอรเคมี
ไฟฟาและการวัดคาสี ดังนั้นจึงควรใชเคร่ืองมือ
ท่ีถูกตองเพื่อใหรูคาปริมาณสารอยางแมนยํา
จึงจะลดแนวโนมการสัมผัสได พรอมกันนี้ให
พจิารณาถงึการปองกนัสารเคมีท่ีสามารถดูดซบั
เขาทางผวิหนงั หากเปนปฏิบติังานสํารวจพืน้ท่ี
จะไมมีแนวโนมสัมผัสของเหลว สารประเภทนี้
เปนพิษตอระบบหายใจจึงตองใชอุปกรณชวย
หายใจ SCBA ท้ังการตรวจจับและการปองกัน
ในการปฏิบัติงานจะทําใหแนวโนมการสัมผัส
สารพษิลดลง

สําหรับอันตรายจากความไวไฟ แมวา
เปนเร่ืองงายในการหลีกเล่ียงการสมัผสัอันตราย
ลักษณะนี้ แตหากมีการลุกไหมจนกลายเปน
ลูกไฟก็ยากจะหลบหนี

วิธีลดอันตรายจากเพลิงไหมรวมถึงการ
กําจัดหรือควบคุมสิ่งท่ีมีแนวโนมจะเปนแหลง
ความรอน และการระบายอากาศ สารเคมีท่ีมี
อันตรายดานอัคคีภัยอาจไมสามารถควบคุมการ
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สัมผัสไดเหมือนกับสารพิษ และเนื่องจากเปน
สวนผสมในบรรยากาศท่ีไมตองสัมผัสก็เกิด
อันตรายได ดังนั้นชุดปองกันความรอนและ
เปลวไฟรวมกับ SCBA จึงเปนทางเลือกท่ีดี
สําหรับการปฏิบัติภารกิจท่ีมีความเสี่ยง

โดยสรุปแลว การพจิารณาความเปนไปได 
ในการสัมผัสและผลกระทบจากการสัมผัสสาร
เคมีอยางเปนระบบคือการนําปญหาท่ีซับซอน
มาแยกออกเปนสวนเล็กๆ เพือ่ความงายในการ
จัดการ ในการวางแผนงานการปองกันและ
ตรวจจับข้ันพื้นฐาน ใหจัดประเภทของสารเคมี
ตามสมบัติตางๆ เชน การปลอยพลังงาน การ
กัดกรอน ความเปนพิษ และใหพิจารณาการ
เคล่ือนท่ีของสารเคมีประกอบดวย

10 หัวขอพจิารณาสาํหรบัหนวยตอบโต
เหตฉุกุเฉนิสารเคมี

หนวยตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมีหนวย
แรกท่ีเขาถึงท่ีเกิดเหตุไดเรียนรูขอมูลพื้นฐาน
มากมายจากการฝกฝน รวมถึงวิธีการตอบโต
เหตุฉุกเฉินท่ีเกี่ยวของกับวัตถุอันตรายอยาง
ปลอดภัย แตโชครายท่ีมีการขาดติดตอระหวาง
ความรู ในตํารากับสิ่ งท่ี เปนโลกแห งความ

เปนจริง
ไมไดหมายความวาการฝกไมสําคัญ

หรือไมเพียงพอ แตการสัมผัสในโลกของความ
เปนจริงจะชวยใหผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุได
เรียนรูวา เปนเร่ืองสําคัญอยางแทจริงในการ
สรางความม่ันใจเพือ่เอาชวิีตรอดจากสถานการณ
สุดอันตราย

10 หัวขอการพิจารณาสําหรับหนวย
ตอบโตเหตุฉุกเฉินหนวยแรกท่ีเขาถงึท่ีเกิดเหตุ
ท่ีจะนาํเสนอตอไปนีไ้ดมาจากประสบการณของ
ผูปฏิบติังานในหลายเหตุการณเปนเวลาหลายป
โดยไดบอกเลาถงึเร่ืองท่ีผูปฏิบติังานตอบโตเหตุ
สวนใหญมองขามไปเม่ือเขาถงึจดุเกดิเหตุ แมวา
พวกเขาจะไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดีแตเม่ือ
สัมผัสกับเหตุการณจริง อารมณและความรูสึก
อาจมีสวนทําใหลืมพจิารณาประเด็นสาํคัญท่ีจะ
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

1. วัตถอุันตรายกับสารเคม ีกาวแรกท่ี
จะทําใหรอดชวิีตตองตระหนกัไววาสถานการณ
ใดๆ ก็ตามมีความเกี่ยวของกับสารเคมี แมวา
บางคร้ังจะใชคําวา “วัตถุอันตราย” ( Hazardous
Materials) แตคําวา “สารเคม”ี (Chemicals) นา
จะเหมาะสมกวา เพราะคําวา “วัตถุอันตราย”
เปนศัพทขอบงัคับท่ีมีความหมายเฉพาะตัว และ
เพื่อใหหนวยตอบโตเหตุฉุกเฉินหนวยแรกเม่ือ
เขาถงึท่ีเกดิเหตุจะไมถกูทําใหเขาใจผดิวาสารเคมี
ไมใชปญหาเพราะมันไมใชวัตถุอันตรายตามท่ี
เขียนในกฎขอบังคับ ในความเปนจริงแลว สาร
เคมีทุกชนดิมีลักษณะเปนวัตถอัุนตรายรวมอยูดวย
หนวยตอบโตเหตุตองเตรียมการสบืคนขอเท็จจริง

ตอไป จงจําไววา สารเคมีเปนตนกําเนิดของ
ปญหาจากการร่ัวไหลโดยอุบัติเหตุ หรือการ
ใชงานผิดวิธี นอกจากนี้ ยังมีแนวโนมจะเกิด
การสัมผัสจากอุบัติเหตุอ่ืน เชน ไฟไหมหรือ
โครงสรางถลมซึ่งเปนผลมาจากความไมม่ันคง
ของท่ีบรรจ ุโดยปราศจากการตัดสนิดวยทัศนคต ิ
ดังกลาว ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุสามารถลด
แนวโนมจะไดรับอันตราย เม่ือใครบางคนบอก
ไมตองกังวลกับสถานการณเพราะไมเกี่ยวของ
กบัวัตถอัุนตราย คุณตองรูวาสิง่ท่ีเขาบอก จริงๆ
แลวก็คือ สิ่งท่ีเกิดเหตุไมใชวัตถุอันตรายตาม
ท่ีระบุไวในกฎขอบังคับ (วาเปนวัตถุอันตราย)
มันเปนสารเคมีซึ่งอยางไรก็ตามมันก็สามารถ
ทําอันตรายคุณไดอยูดี

2. สารเคมีที่เกิดเหตุเปนที่รูจัก ตองสงสัย
หรือตรวจพบ สารเคมีท่ีเกิดเหตุหรือเกี่ยวของ
กับสถานการณสามารถแบงออกได 3 ลักษณะ
ไดแก

(1) สารเคมีท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ
เปนท่ี รู จัก (รถบรรทุกถังน้ํามันเชื้ อเพลิง
พลิกควํ่า)

(2) สารเคมีท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ
ยังไมรูวาเปนชนิดใด (มีคนสามคนหมดสติ
ภายในโกดังเก็บสารเคมี)

(3) สารเคมีท่ีเกี่ยวของกับสถานการณ
เปนสารเคมีซึ่งคุณคนพบหลังจากเขาถึงท่ีเกิด
เชน เม่ือคุณไดรับแจงเหตุฉุกเฉินทางการแพทย
(EMS) แลว เดินทางเขาถึงท่ีเกิดเหตุแลวพบวา
มีคนหายใจลําบาก และจากการประเมินทําให
รูวาผูประสบเหตุใชงานสารเคมีโดยไมไดใช
อุปกรณปองกัน (PPE) ท่ีเหมาะสม

สารเคมีประเภทหลังเปนประเภทหนึ่ง
ท่ีจะสรางความลําบากใหกบัผูปฏิบติังานตอบโต
เหตุฉุกเฉิน เพราะพวกเขาอาจเกดิความผดิพลาด
จากการพจิารณาชนดิสารเคมีไมถกูตอง ทันทีท่ี
พวกเขาระบวุาเปนสารเคมีชนดิใด พวกเขากจ็ะ
ปฏิบติังานตอบโตตามวิธกีารเฉพาะสาํหรับสาร
เคมีชนิดนั้น โดยเฉพาะเร่ืองการกําหนดระยะ
หางท่ีปลอดภัยระหวางตนกําเนิดของสารเคมี
กับตัวบุคคล นอกจากนี ้ยังเปนการตอบโตเหตุ
ท่ีคอนขางยาก ในกรณีท่ีอาจมีผูปวยไดรับการ
ปนเปอนสารเคมีทําใหคนอ่ืนๆ ลังเลท่ีจะอพยพ
ออกไปเพราะไมอยากท้ิงผูปวยไว กรณีดีท่ีสุด
ใหนาํตัวผูปวยออกไปดวยหากพวกเขาสามารถ
เดินได เม่ือคุณนาํตัวผูปวยไปยงัท่ีปลอดภัย  คุณ
กต็องตระหนกัดวยวาอาจปนเปอนสารเคมีขณะ



8SAFET Y LIFE

ชวยเหลือผูปวย เนื่องจากเปนการรับแจงเหตุ
ทางการแพทย คุณไมตองสวมอุปกรณปองกัน
สวนบุคคล ยกเวนถุงมือยาง

การท้ิงคนปวยรายหนึ่งหรือหลายราย
เพื่อปกปองหนวยตอบโตเหตุหนวยแรกจาก
การปนเปอนสารเคมี เปนการตัดสนิใจท่ีลําบาก
ซึง่จะตองพจิารณาเปนกรณีๆ  ไป แตไมวาคุณจะ
ออกจากพืน้ท่ีไปโดยมีหรือไมมีผูปวย คุณจะตอง
ตัดสินอยางรวดเร็ว

3. วธิกีารตรวจจับสารเคมทีีม่อียู คุณ
สามารถพจิารณาการมีอยูของสารเคมีในท่ีเกิด
เหตุดวยการดมกล่ิน การมองพฤติกรรมตางๆ
ท่ีสารเคมีแสดงออกมา และการบอกเลาของผู
ประสบเหตุและผูเห็นเหตุการณ การตรวจจบัดวย
กล่ินจะเปนการบงัเอิญมากกวาการจงใจ ถาคุณ
ไดกล่ินอะไรแปลกๆ จงใชมันคนหาการร่ัวไหล
จากถังบรรจุ จงหยุดและถอยหลัง บางทีกล่ิน
แปลกๆ อาจไมมีอะไรเกี่ยวของกบัสถานการณ
แตกต็องใชโอกาสนีใ้หเปนประโยชนจนกวาคุณ
จะพบคําตอบ

การคนหาดวยการสงัเกตดวยตาเปลาจะ
เปนการมองหาผลิตภัณฑท่ีปลอยออกมา ไมวา
จะเปนหมอก ไอ หยดของเหลวหรือของแข็ง แต
อยาลืม สารเคมีบางชนิดไมมีกล่ิน ไมมีสี ซึ่งไม
สามารถคนหาไดดวยการมองเห็นและการดมกล่ิน
คุณอาจจะสัมผัสมันโดยไมรูตัว

ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี
ไดรับการสั่งสอนใหสังเกตการระบุสารเคมีใน
รูปแบบตางๆ เชน ปายติดท่ีบรรจ ุแผนระบสุาร
เคมีของกระทรวงการขนสงสหรัฐฯ (DOT) รวมถงึ
ปายตามมาตรฐาน NFPA 704 (มาตรฐานระบบ
การระบุวัตถุอันตรายสําหรับการตอบโตเหตุ

ฉุกเฉิน) เพือ่ระบชุนดิและอันตรายของสารเคมี
แตจงจาํไววา มีขอแมและขอยกเวนมากมายเม่ือ
ใชวิธกีารระบสุารเคมีเหลานี ้อยาแปลความหมาย
ผิดวาการท่ีไมมีปายแสดงจะหมายถึงการไมมี
สารเคมีใดอยู เพราะถงึอยางไรกย็งัมีสารเคมีอยู
เพียงแตไมมีปายบอกวาเปนสารเคมีชนิดใด
และเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ควรอยูในระยะ
หางท่ีปลอดภัยเม่ือตรวจสอบปายระบุสารเคมี
และการเกบ็ท่ีบรรจท่ีุเสยีหายข้ึนมาอานขอความ
ถือเปนการกระทําท่ีอันตรายอยางยิ่ง

ขอมูลและขอคิดเห็นของผูพบเหตุการณ
ก็สามารถใชเปนประโยชนในการระบุสารเคมี
ท่ีเกี่ยวของในเหตุการณได อยางไรก็ตาม จาก
ประสบการณสวนบุคคลพบวา คนท่ีใหขอมูล
มักเกิดการปนเปอนสารเคมีท่ีเขากําลังพูดถึง
นีคื่อปญหาใหญท่ีแทจริง โดยเฉพาะเม่ือคุณเชญิ
เขาเขามาในยานพาหนะท่ีเขาถึงท่ีเกิดเหตุเพื่อ
ทําการพูดคุยเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ใหพิจารณา
ระดับความเกี่ยวของกับเหตุการณของเขา และ
เพือ่ความปลอดภัยใหทําการชาํระการปนเปอน
และใหการบําบัดทางการแพทย...ปลอดภัยไว
กอนดีกวาจะเสียใจภายหลัง

4. การมาถึงที่เกิดเหตุ เม่ือคุณมาถึงท่ี
เกิดเหตุ ไมวาจะรูชนิดของสารเคมีท่ีเกี่ยวของ
หรือยงัสงสยัอยู ใหหยดุอยูท่ีระยะปลอดภัยจาก

จุดเกิดเหตุ การท่ีผูประสบเหตุหรือผูพบเห็น
เหตุการณจะกวักมือเรียกใหเขาไปใกลๆ ก็ไม
ควรตอบสนอง การท่ีคุณเขาไปใกลจุดเกิดเหตุ
เกินไปอาจทําใหเสี่ยงตอการสัมผัสสารเคมี ใน
กรณคุีณรับรูสารเคมีภายหลังเขาไปในท่ีเกดิเหตุ
แลว ทันทีท่ีคุณทราบขอมูลตางๆ ของสารเคมี
ท้ังชนิด อันตราย และแหลงกาํเนิด หากอยูใกล
เกนิไป ใหรีบยายออกไป หากจอดรถใกลแหลง
ร่ัวไหล ใหรีบไปหาท่ีจอดท่ีปลอดภัยทันที

อีกปญหาท่ีจะพบเม่ือเขาถงึท่ีเกดิเหตุซึง่
เกีย่วของกบัสารเคมีท่ีรูจกัหรือยงัสงสยัอยูนัน่คือ
“ทัศนวิสัยเหมือนอยูในอุโมงค” (Tunnel Vision)
และการไมระมัดระวังอันตรายอ่ืนในท่ีเกิดเหตุ
เชน ไฟไหม แนวโนมการระเบิด สายไฟท่ีตกลง
มา หรือยานพาหนะท่ีไมม่ันคง ในการฝกข้ัน
กาวหนา ครูฝกจดัฉากอุบติัเหตุทางยานพาหนะ
รถตูขนาดเล็กบรรทุกท่ีบรรจุสารกัมมันตภาพ
รังสีว่ิงชนเสาไฟฟา ผูปฏิบัติงานหนวยแรกทํา
ทุกอยางท่ีถกูตองในการระบวัุตถท่ีุเกีย่วของ นา
เสยีใจท่ี 2 คนในหนวยเสียชวิีต เนือ่งจากเรงรีบ
สาํรวจอันตรายจากสารเคมี พวกเขาไมไดสงัเกต
สายไฟฟาท่ีตกลงมาบนรถตู มารูอีกที มือของ
พวกเขาก็แตะตัวถังรถไปแลว

5. แยกอนัตราย อพยพ และปฏเิสธจะ
เขาไป สิ่งเหลานี้ มีความสําคัญอยางยิ่งยวด
เพราะไมวาผลลัพธออกมาอยางไร เหตุฉุกเฉิน
ท่ีเกี่ยวของกับสารเคมี ในสถานการณเลวราย
ท่ีสดุ มักมีการบาดเจบ็หรือเสยีชวิีตเสมอ แมวา
เร่ืองนี้เปนเร่ืองท่ีเกิดข้ึนประจํา แตในบางกรณี
ผูปฏิบัติงานฉุกเฉินก็เกรงจะถูกตําหนิวาทํา
เกนิเลยไป (โอเวอรแอ็คต้ิง) หรือสรางความไม
สะดวกใหคนท่ัวไป จึงทําใหเกิดการลังเลท่ีจะ
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ปดการจราจรเพื่อกั้นเขตอันตราย หรือทําการ
อพยพ พดูงายๆ พวกเขาไมวองไวในการปกปอง
สาธารณชนดวยเหตุผล เกรงใจท่ีจะทําใหคนอ่ืน
ไมสะดวก ใหจําไววาความไมสะดวกเปนเร่ือง
ชั่วคราว แตความตายเปนความสูญเสียท่ีเรียก
กลับคืนมาไมได ฉะนั้นตองตดสินใจท่ีจะทํา
อะไรก็ตามท่ีชวยผูคนใหรอดตายทันทีโดยไม
ตองคิดวาคนอ่ืนจะมองวาเราโอเวอรแอ็คต้ิงหรือ
ทําใหเกิดความไมสะดวก

ท้ังนี้ อยาลืมพิจารณาถึงสภาพดินฟา
อากาศดวย เชน ฝนจะชําระลางของแข็งหรือ
ของเหลวท่ีหกลนไปยงัท่ีระบายน้าํและแหลงน้าํ
ท่ีอยูใกลๆ  ท้ังลําธารและทางน้าํไหลอ่ืนๆ สภาพ
ดินฟาอากาศมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
ดังนัน้ใหตรวจสอบสภาพอากาศและปฏิบติังาน
สอดคลองกบัสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนในเวลานั้น

6. หาขอมูลการตอบโตเหต ุ หนวยตอบโต
เหตุฉุกเฉินเบื้องตนไดรับการสัง่สอนใหใชคูมือ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน (ERG; Emergency Response
Guidebook) กระนัน้กย็งัมีความเขาใจผดิกนัข้ึน
พรอมกบัการฝก สิง่แรกท่ีจะตองคํานงึถงึเม่ือใช
คูมือฯ นั่นคือ ผูปฏิบัติงานตอบโตเหตุตองจํา
คําเตือนในหนาคํานาํท่ีระบ ุ“มขีอจํากัดในการ
ใชงาน เมือ่อยูในบรเิวณทีจั่ดเก็บประจําที”่

เม่ือใชเอกสารอางอิงความปลอดภัยสาร
เคมี (MSDS) หนวยตอบโตเหตุฉุกเฉินจะไดรับ
การบอกเลาวาเอกสารตองขอจากสาํนกังานของ
ผูจําหนาย แตความจริงเอกสาร MSDS ปกติจะ
อยูท่ีตัวของผูปฏิบัติงานท่ีใชสารเคมีไมใชคน

ขายหรือคนดูแลคลังเก็บสารเคมี แมวาคุณจะ
หาเอกสาร MSDS ไดจากรานคาหรือคลังเก็บ
สารเคมี แตกไ็มควรไปหวังอะไรมากนกั จาํไววา
แมหลายคนจะเชื่ อม่ันอยางไร แตก็ไมมีขอ
กําหนดใดๆ ท่ีระบุวาตองแนบขอมูล MSDS ไว
กับเอกสารกํากับการขนสง

 ศูนยขอมูลฉุกเฉินการขนสงสารเคมีแหง
สหรัฐอเมริกา (CHEMTREC; The Chemical
Transportation Emergency Center) เปนอีก
สถาบนัหนึง่ท่ีใหบริการขอมูลสารเคมี แตขอมูล
ของ CHEMTREC มีเฉพาะของบริษัทผูผลิตและ
ผูขนสงท่ีเปนสมาชิกเทานั้น จึงอาจเปนแหลง
ขอมูลท่ีมีความจํากัด เนื่องจากขอมูลสารเคมี
ของผูผลิตและผูขนสงท่ีไมไดข้ึนทะเบียนไวกับ
CHEMTREC จะไมปรากฏบนฐานขอมูลของ
สถาบันนี้

ไมตองสงสัย วิธีดีท่ีสุดในการหาขอมูล
สารเคมีคือติดตอกบัผูผลิตโดยตรง บริษทัผูผลิต
มีคนท่ีผลิต ใชงาน และจดัการสารเคมีเปนชีวิต
ประจําวัน ดังนั้นพวกเขาจึงรูวาอะไรทําใหมัน
ระเบิด และทําใหคนเราปวยไดอยางไร ติดตอ
ผูผลิตตามหมายเลขโทรศัพทซึ่งสามารถพบได
ในปายติดท่ีบรรจหุรือในเอกสาร MSDS หากหา
ไมพบใหคนหาทางชองทางบริการท้ังสายดวน
และทางอินเตอรเนต ในบางกรณีหมายเลข
โทรศัพทของผูผลิตไมมีประโยชนใดๆ เพราะชวง
เวลาเกดิเหตุ บริษทัผูผลิตปดทําการไปแลว เม่ือ
เปนเชนนี้ ใหขอหมายเลขโทรศัพทหนวยงาน
ทองถิ่นท่ีบริษัทสารเคมีต้ังอยู  จากนั้นขอให

เจาหนาศูนยวิทยแุจงหมายเลขโทรศัพทสาํหรับ
ติดตอนอกเวลางานของบริษัทเคมีเหลานั้น

7. พจิารณาใชยุทธวธิเีชิงรบัหรอืเชิงรกุ
เม่ือเขาปฏิบติัระงบัเหตุสารเคมีทีท่ัวร่ัวไหลหรือ
มีแนวโนมจะร่ัวไหล คุณตองตัดสินใจวาจะเขา
แทรกแซงในระดับใด การตัดสินใจปฏิบัติงาน
เชงิรับเปนการกระทําท่ีรวมถงึความพยายามจะ
หยดุการร่ัวไหลท่ีจะตองมีท้ังอุปกรณและทักษะ
จากการฝกอบรม แมวาจะดูเหมือนงายในการ
เขาไปปรับหรือปดวาลวท่ีบรรจสุารท่ีร่ัวไหล แต
หากคนท่ีไปทําหนาท่ีนี้ไดรับบาดเจ็บแสดงวา
อุปกรณโดยเฉพาะ PPE และระดับของการฝก
อบรมของเขามีปญหาซึง่หนวยงานของรัฐจะเขา
ไปตรวจสอบ และอาจมีการลงโทษโดยการปรับ
ฐานไมจัดการความปลอดภัยท่ีดีพอ

ไมวาจะตัดสินใจตอบโตเหตุเหตุฉุกเฉิน
อยางไร ผูปฏิบติังานมีเวลาแคชัว่วินาทีหรือนาที
ในขณะท่ีผูวิเคราะหการตัดสินใจของเขามีเวลา
หลายวัน หลายสัปดาห หรือหลายเดือนในการ
สอบสวนเหตุการณ หากคุณแยกพื้นท่ีเกิดเหตุ
ออกไปไดอยางปลอดภัยและรอใหหนวยทีมี
เคร่ืองมือเหมาะสมและไดรับการฝกเขามายงัท่ี
เกิดเหตุ คุณก็ไมตองรีบรอนปฏิบัติงาน ยก
ตัวอยาง นกัดับเพลงเขาไประงบัเหตุสารคลอรีน
ร่ัวเล็กนอยท่ีถังบรรจุนอกอาคาร และหลังจาก
พูดคุยกับตัวแทนของโรงงานทําใหทราบวา
สามารถหยดุการร่ัวไหลไดงายดวยการปดวาลว
อยางไรกต็าม นกัดับเพลิงท่ีอยูในท่ีเกดิเหตุไดรับ
การฝกมาในระดับปฏิบัติการ และแมวาเปน
เร่ืองงายท่ีพวกเขาจะเขาไปปดวาลว แตพวกเขา
ไมไดฝกการหยุดการร่ัวไหลมา อีกท้ังชุดดับ
เพลิงอาคารท่ีพวกเขาสวมใสอยูกไ็มไดออกแบบ
มาเพือ่ปองกนัสารเคมี ผูปฏิบติังานตอบโตเหตุ
เบื้องตนไมไดรับการฝกมาและไมมีอุปกรณท่ี
เหมาะสม อีกท้ัง เปนความจริงท่ีวาสถานการณ
ไมมีความเสี่ยงฉับพลันตอสาธารณชนเพราะ
ไดกัน้แยกพืน้ท่ีอันตรายไวแลว จากเงือ่นไขและ
ปจจัยตางๆ ดังกลาว พวกเขาจึงตัดสินใจรอ
หนวยวัตถอัุนตรายพรอมชางเทคนคิและเสือ้ผา
ปองกันสารเคมีเพื่อทําการปดวาลว แมวาจะมี
คําถาม ทําไมนักดับเพลิงไมเขาไปในท่ีเกิดเหตุ
โดยเร็ว บางกรณี การหยุดการร่ัวไหลอาจไมได
ชวยอะไรมาก และการท่ีนักดับเพลิงเขาไปอาจ
เปนผลเสยีมากกวา ผูคนมีแนวโนมไดรับบาดเจบ็
อุปกรณไดรับความเสยีหาย รวมถงึอาจจะเปน
คดีความและถกูปรับ อยาลืม มันจะเปนประเด็น
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จริยธรรม ถาผลของการตัดสินใจของคุณทําให
บางคนไดรับบาดเจบ็หรือเสยีชวิีต ท้ังๆ ท่ีมันจะ
ปลอดภัยกวา ถาใชยุทธวิธีเชิงรับ จําไวเสมอวา
การตัดสินใจปฏิบัติการใดๆ ตองชั่งน้ําหนัก
ระหวางความเสี่ยงกับผลประโยชนท่ีจะไดรับ

8. คาดการณสิง่เลวรายทีส่ดุ ใหทําการ
ประเมินปจจัยการเกิดเหตุอยางท่ัวถึงกอนจะ
ลงมือปฏิบติังาน ประเด็นนีร้วมถงึความคิดท่ีวา
สถานการณไมไดเปนอยางท่ีมองเห็นไดท้ังหมด
หรือสิง่ปรากฏไมใชท้ังหมดของสถานการณ ยงั
มีสิ่ งท่ี เรามองไมเห็นในขณะนั้นอีกมากมาย
โชครายท่ีการมองขามความเลวรายท่ีซอนตัวอยู
ทําใหเกิดหายนะ จึงจําเปนตองมีการวิเคราะห
อยางสมบูรณในทุกการกระทํา ในสถานการณ
หนึ่ง รถตักพลิกควํ่าขณะถมคันดิน ระหวางนั้น
สายไฮดรอลิกแตกออก หนวยดับเพลิงไดเขามา
เกบ็ของเหลวท่ีร่ัวไหลออกมาและไดยนือยูใกลๆ
ขณะท่ีหนวยบริการยกรถพยายามทําใหรถต้ังข้ึน
สิ่งท่ีผูปฏิบัติงานระงบัเหตุไมไดทําคือปลดสาย
แบตเตอรี และเม่ือตัวรถกําลังขยับตําแหนง
เคร่ืองยนต ก็สตารทข้ึนมา ทําใหท่ัวบริเวณนั้น
เต็มไปดวยน้าํมันไฮดรอลิกท่ีฉีดเปนฝอยออกมา
ทางสายท่ีแตกออก เม่ือถามวามันเกิดข้ึนได
อยางไร ปรากฏวาไมมีใครเลยนึกถึงแบตเตอรี

อีกเหตุการณหนึ่ง มีการขนถายน้ํามัน
เชื้อเพลิงจากรถบรรทุกท่ีพลิกควํ่าท่ีคันดินขาง
ถนน ผูปฏิบัติงานระงบัเหตุเบื้องตนไมไดทําให
ถังบรรจุมีความม่ันคงในตําแหนงเดิม ขณะท่ี
น้าํมันไหลลงพืน้ ถงับรรจกุเ็ร่ิมเสยีศูนย จากนัน้
กเ็อียงแลวไหลไปกระแทกกบัรถฉุกเฉินคันหนึง่

อยาลืมวา การเปล่ียนแปลงสามารถเกดิ
ข้ึนไดระหวางเกดิเหตุฉุกเฉิน การเปล่ียนแปลง
เหลานี้เกี่ยวของกับสภาพดินฟาอากาศ รวมถึง
เร่ืองแสงสวางท่ีไมพอเพยีงและการขาดบคุลากร
หากคุณปฏิบติังานตอบโตเหตุชวงเวลา 9.00 น.
ในตอนเชา ควรพยายามทํางานใหเสร็จกอน
พระอาทิตยตกดิน แมบางคนบอกวาสามารถใช
ไฟสองสวางท่ีอยูในรถกไ็ด แตใครจะเสีย่งเอารถ
ดับเพลิงราคาแพงมาจอดสองสวางในสถานการณ
ท่ีรอบตัวมีแตสารเคมีท่ีสามารถทําใหโครเมียม
หลุดรอนและทําใหสายไฮดรอลิกขาดได หรือ
อาจขอยืมระบบสองสวางมือถือจากหนวยงาน
ใกลเคียงได แตก็ตองทํารีบทําเร่ืองเพื่อใหได
อุปกรณมากอนจะมืด

9. การแจงขาว อยาลืมวามีบุคคลและ
หนวยงานตางๆ มากมายใหความสนใจกรณี

สารเคมีเกิดการร่ัวไหลจากท่ีบรรจุ หนวยงาน
เหลานี้รวมถึงหนวยงานท่ัวไป เชน สํานักงาน
สาธารณสขุและสิง่แวดลอม หนวยงานบงัคับใช
กฎหมาย เชน ตํารวจ หนวยงานความปลอดภัย
จราจร และเจาหนาท่ีความปลอดภัย และผูมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการปองกันสาธารณูปโภค
ท่ีอยูใตดิน

แจงขาวใหหนวยงานทางหลวงท้ังระดับ
ทองถิน่และรัฐบาลกลางทราบทันทีเม่ือใดกต็ามท่ี
ผวิถนนหรือไหลทางไดรับความเสยีหาย อุบติัเหต ุ
ทางรถยนตท่ีเกดิข้ึนหลังจากผวิถนนไดรับความ
เสยีหายถอืเปนความประมาทเลินเลอของหนวย
ดับเพลิงท่ีไมยอมแจงใหหนวยงานทางหลวง
มาซอมแซม

นอกจากนี้ ใหแจงขาวเจาของทรัพยสิน
ผูเชา รวมถึงอสังหาริมทรัพยทางอุตสาหกรรม
ตามเสนทางน้ําท่ีอาจไดรับผลกระทบจากสาร
เคมีปนเปอนท่ีไหลไปตามลําน้ํา และแจงให
โรงพยาบาลทองถิน่ดวยเพราะหนวยปฏิบติังาน
ตอบโตเหตุเบื้องตนอาจสัมผัสสารเคมีซึ่งทาง
โรงพยาบาลจะไดเตรียมหองฉุกเฉินไวรองรับ
ผูบาดเจ็บ/เจ็บปวยจากสารเคมีอยางเพียงพอ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ (Responsible
Party ตองแจงไปยงัศูนยตอบโตเหตุฉุกเฉินแหง
ชาติ (National Response Center) เม่ือปริมาณ
ร่ัวไหลเกินปริมาณท่ีตองรายงาน (Reportable
Quantity) อยางไรก็ตาม หนวยตอบโตเหตุ
เบือ้งตนไมสามารถแจงขาวในนามของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบได

ใหคนหาหมายเลขโทรศัพทและชองทาง
การติดตอกบัหนวยงานท่ีจะตองแจงขาวใหทราบ
กอนเขาไปยงัจุดเกดิเหตุ และใหทําบญัชีรายชือ่
เตรียมไวเพื่อปองกันการละเลยหนวยงานท่ีจะ
ตองแจงขาวใหทราบ เม่ือทําการแจงขาวแลว ให

บันทึกไวเปนหลักฐาน
10. จัดตัง้ระบบบัญชาการสถานการณ

ที่มีประสิทธิภาพ การบัญชาการและควบคุม
ทรัพยากรระหวางเกิดเหตุเปนเร่ืองท่ีมีความ
จาํเปนเพือ่ใหการปฏิบติัหนาท่ีรับผดิชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ หนวยปฏิบัติงานตอบโต
ไมไดใชระบบงานนี้ทํางานประจําท่ัวไปซึ่งอาจ
ทําใหพวกเขาไมตระหนักในประเด็นนี้ อยาง
นอยท่ีสุด สวนของความรับผิดชอบตองรวมสิ่ง
ตางๆ ดังตอไปนี้เขาไปดวย

 การควบคมุจุดเกดิเหต ุ (Scene Control)
การควบคุมจุดเกิดเหตุไมไดจํากัดเฉพาะการ
ควบคุมจราจร แตใหรวมถงึการควบคุมพืน้ท่ีซึ่ง
มีการอพยพและการดูแลความม่ันคงของท่ีกั้น
ในการแยกพื้นท่ี การใชสายเทปและแทงกรวย
กั้นอาจไมเพียงพอ คุณควรจะใหใครบางคนท่ี
สามารถสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดดีมายืนเฝาเพื่อ
กันไมใหบุคคลไมเกี่ยวของเขาไปในพื้นท่ีไม
ปลอดภัย มีหลายสถานการณท่ีบุคคลเขาไปใน
พื้นท่ีเพลิงไหมหรือมีแนวโนมเกิดเพลิงไหม
(Hot Zone) โดยไมไดต้ังใจ เชน คนข่ีจักรยาน
ออกมาจากปาตรงไปยัง Hot Zone ท่ีมีแกสร่ัว
จากถังบรรจุ หรือมีคนจงูสุนัขเดินตามทางเดิน
และไมยอมหยดุ หรือเล่ียงไปทางอ่ืนเม่ือพบกบั
สายเทปกัน้พืน้ท่ี (คนท่ีเจอสายเทปกัน้พืน้ท่ีจะ
ใชวิธีงายๆ เชน ยกสายเทปข้ึนแลวเดินลอด
เชือกและเดินตอไป) งานควบคุมพืน้ท่ีเปนงาน
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ไมจบสิ้น ผูท่ีทําหนาท่ีนี้ตองแนใจวาไดทําตาม
แผนงานท่ีวางไวและมีการเผาระวังอยางตอเนือ่ง

 การควบคุมอันตราย (Hazard Control)
สิง่นีร้วมถงึการปฏิบติังานในเชงิและเชงิรุก นอก
เหนอืจากการสรางความม่ันใจเร่ืองความปลอดภัย
ของบคุคลแลว ผูมีหนาท่ีรับผดิชอบการควบคุม
อันตรายตองทํางานใกลชดิกบัผูไดรับการแตงต้ัง
ใหดูแลทรัพยากรตางๆ เพือ่ใหแนใจวามีอุปกรณ
ท่ีจาํเปนเตรียมไวใชงาน จาํไววา อุปกรณสาํหรับ
ใชในสถานการณเหลานี้อาจไมไดเตรียมพรอม
ไวใชงานเสมอไป บางคร้ัง ผูปฏิบัติงานตอบโต
เหตุตองแกปญหาเฉพาะหนาเปนกรณีๆ ไป
ท้ังนี้ ตองแนใจวาบุคคลท่ีไดรับมอบหมายให
ควบคุมอันตรายตองไดรับการฝกอบรมและมี
อุปกรณเหมาะสม ในบางสถานการณ เชน การ
ทาํงานรวมกับผูรบัเหมาทาํความสะอาดทีท่าํหนาที่
ผูชวยผูปฏิบติังานตอบโตเหตุ เจาหนาท่ีควบคุม
อันตรายไดขอสําเนาบันทึกการฝกอบรมของ
ลูกจางผูรับเหมาซึ่งเปนเร่ืองปกติ ลูกจางของ
บริษทัผูรับเหมาตองทํางานเตียงขางผูปฏิบติังาน
ระงบัเหตุจงึจาํเปนตองรูวาลูกจางของผูรับเหมา
เหลานั้นทําอะไรมาบาง

 การแพทย (Medical) เม่ือมีการสมัผสั
สารเคมี บคุคลท่ีไดรับมอบหมายใหทํางานดาน
การแพทยจะตองเขาถงึขอมูลท่ีเกีย่วของกบัการ
ดูแลผูปวย เจาหนาท่ีทางการแพทยตองสามารถ
พดูคุยกบับคุลากรของผูผลิตสารเคมี เจาหนาท่ี
แพทยฉุกเฉินของโรงพยาบาลทองถิน่ และตัวแทน
ศูนยพิษวิทยาในพื้นท่ี แทนการพยายามแปล
ความหมายขอมูลจากเอกสารคูมือการตอบโต
เหตุฉุกเฉิน (ERG) และขอมูลความปลอดภัย
สารเคมี (MSDS) เจาหนาท่ีตอบโตเหตุเบือ้งตน
บางรายอาจรูสกึไมสะดวกเม่ือตองทํางานกบัสาร
เคมีท่ีไมเคยเผชิญมากอน คุณจะตองทําใหเขา
ม่ันใจวาเขาสามารถจัดการผูปวยไดอยางดี
เจาหนาท่ีทางการแพทยตองแนใจวาผูปวยไดรับ
การชําระการปนเป อนกอนได รับการรักษา

พยาบาลในระดับใดๆ ก็ตาม
มีความจําเปนบางอยางท่ี ทําใหผู ให

บริการแพทยฉุกเฉินมีอุปสรรคในการทํางาน
ซึ่งเขาอาจจริงจังกับการรักษาผูปวยเดินไปจน
ละเลยความปลอดภัยของตัวเอง เขาตองไดรับ
การอบรม จัดระเบียบความคิดและการกระทํา
รวมท้ังสามารถทํารายงานการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวของการการดูแลผูปวยอยางครอบคลุม

 การปกปองสาธารณะ (Public Protection)
ระหวางเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมี จะตองมีการ
พิจารณาการปฏิบติังานทุกระยะ บุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายใหทําหนาท่ีแจงขาวใหสาธารณะรับรู
และต้ังท่ีหลบภัย ตองทํางานรวดเร็ว ยิ่งไปกวา
นัน้ พวกเขาอาจเผชญิกบัคําถามจากสาธารณชน
เกี่ยวกับการสัมผัสสารเคมีและผลกระทบตอ
สุขภาพ พวกเขาตองสามารถใหขอมูลท่ีถูกตอง
และสรางความม่ันใจใหกบัผูคน ซึง่งานนีถ้าเปน
เจาหนาท่ีประชาสมัพนัธท่ัวไปจะไมสามารถทํางาน
ไดอยางสมบูรณไดเพราะไมคุนเคยกับสารเคมี
และอาจอธบิายไมไดวาสารเคมีมีผลกระทบตอ
สุขภาพไดอยางไรซึ่งไมเปนประโยชนใดๆ ใน
การเตือนภัยแกชุมชุน

ตวัอยาง ระหวางเกดิเหตุการณหนึง่ สนี้าํ
ผสมกาวยางสาํหรับทาผนงัร่ัวไหลเขาไปในระบบ
ประปาของชมุชน ศูนยปฏิบติังานฉุกเฉินทองถิน่
พยายามทําทุกวิถทีางเพือ่แกปญหานี ้มีชวงหนึง่
บุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบปกปองสาธารณชน
ไดรับโทรศัพทจากสตรีท่ีกําลังเครียดเนื่องจาก
ต้ังครรภและไดด่ืมน้าํท่ีคาดวาจะมีการปนเปอน
เขาไปแกวหนึง่ เธอถามอยางวิตก “ลูกของฉันจะ
ตายไหม” ซึ่งคนท่ีตอบคําถามนี้ไดตองมีขอมูล
ขอเท็จจริงและสามารถสื่อสารกับคนท่ีกําลังมี
ความทุกขใหคลายกังวลไดดี

บทสรปุ
การตอบโตเหตุฉุกเฉินสารเคมี หรือ

Hazmat เปนภารกิจของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีนี้
โดยตรง สวนใหญจะเปนแผนกหนึ่งของหนวย

ดับเพลิง บางสวนเปนหนวยบริการภาครัฐสงักดั
กระทรวงท่ีเกีย่วของ ซึง่เม่ือไดรับแจงเหตุจะเขา
ไปยงัท่ีเกดิเหตุเพือ่ตอบโตเหตุ ไมวาจะเปนการ
กําจัดหรือหยุดการร่ัวไหล ดับไฟกรณีเกดิเพลิง
ไหม อพยพประชาชน เคล่ือนยายทรัพยสิน
ปองกันระบบสาธารณูปโภคไมใหไดรับความ
เสยีหาย แตการทํางานเหลานีใ้หมีประสทิธภิาพ
หนวยตอบโตเหตุจะตองประเมินสถานการณและ
ระบุชนิดและอันตรายของสารเคมีท่ีเกิดเหตุ
ใหไดเสียกอนจึงจะสามารถกําหนดแนวทาง
การทํางานไดอยางถกูตองและเหมาะสม รวมท้ัง
ตองพจิารณาปจจยัและเงือ่นไขของสถานการณ
อยางถี่ถวน และจะตองไมลืมประเด็นท่ีตองให
ความสนใจเปนพิเศษ นั่นคือความปลอดภัยใน
การทํางานท้ังของตัวผูปฏิบติังานเองและประชาชน
ท่ีอยูโดยรอบ

ตราบใดท่ีเราไมรูวาสารเคมีท่ีเกิดเหตุ
เปนชนดิใด เรากย็งัไมรูวาเรากาํลังสูอยูกบัอะไร
และมีอันตรายมากขนาดไหน เราจึงเปนฝาย
เสียเปรียบ พลาดพล้ังไปอาจถึงแกชีวิตได สิ่ง
สาํคัญประการแรกก็คือ ระบชุนดิของสารเคมีท่ี
เกิดเหตุใหได แลวระงับเหตุตามท่ีไดฝกฝน
มาผสมผสานความรูตามตํารากบัประสบการณ
รวมถงึขอปรึกษาจากผูเชีย่วชาญหรือหนวยงาน
บริการตางๆ กจ็ะทําใหสามารถยุติสถานการณ
ไดอยางสมบูรณแบบภายในเวลาท่ีไมนานนัก
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