
1SAFET Y LIFE

วัตถอัุนตรายบางชนดิมักขนสงทางทอเปน
ระยะทางไกลนบัลานไมลโดยผลิตภัณฑท่ีขนสง
ทางทอ ไดแก กาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว
น้าํมันดิบ น้าํมันเบนซนิ น้าํมันดีเซล แอมโมเนยี
แอนไฮดรัส CO2 น้ํามันเคร่ืองบินเจ็ท เปนตน
ถึงแมวาแนวทอสวนใหญฝงอยูใตดิน แตจะมี
โครงสรางท่ีอยูบนพื้นดินและมีเคร่ืองหมาย
บงชี้เพื่อแสดงแนวทอ ซึ่งเจาหนาท่ีตอบโตเหตุ
เบื้องตนควรตระหนักรูเกี่ยวกับแนวทอท่ีอยูใน
พื้นท่ีรับผิดชอบ วัตถุอันตรายท่ีขนสง และผู
ควบคุมท่ีรับผิดชอบแนวทอ การประสานงาน
ในเชิงรุกจะเปนประโยชนดานความปลอดภัย
และประสทิธภิาพในการจดัการในกรณเีกดิเหตุ
ฉุกเฉินตาง ๆ ตามของแนวทอ

ชนดิของระบบทอ (Type of Pipelines)
ระบบทอกาซธรรมชาติ (Natural Gas

Pipelines) ประกอบดวย
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas

Transmission Pipelines)
เสนผานศูนยกลางขนาดใหญ ทอทําดวย

เหล็กขนสงกาซธรรมชาติท่ีมีความไวไฟ (เปน
พิษ และไมเปนพิษ) ท่ีแรงดันสูงในชวงระหวาง
200-1,500 psi กาซธรรมชาติในทอสงจะ ไมมี
กล่ิน โดยท่ัวไปแลวจะไมมีการเติมกล่ินดวยสาร
mercaptan (กล่ินไขเนา) แตกาซธรรมชาติจะมี

ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ซึ่งจะมีกล่ินไขเนา
ผสมอยู

ระบบทอจายกาซธรรมชาติ (Natural
Gas Distribution Pipelines)

กาซธรรมชาติถูกสงโดยตรงไปยังลูกคา
ผานทางทอจายกาซ ซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง
ขนาดเล็ก แรงดันตํ่า ทําดวยเหล็กพลาสติกหรือ
เหล็กหลอ กาซธรรมชาติในทอจายจะไดรับ
การเติมกล่ินดวยสาร mercaptan (กล่ินไขเนา)

ระบบทอรวบรวมก าซและหลุมก าซ
ธรรมชาติ (Gas Gathering and Gas Well
Production Pipelines)

ระบบของท อรวบรวมกาซและท อ
ผลิตภัณฑจากหลุมกาซธรรมชาติจะรวบรวมกาซ
ธรรมชาติ (ยังไมผานกระบวนการแยกกาซ)
จากปากหลุม/หัวหลุม (Well head) และขนสง

ไปยังโรงคัดแยกกาซ ระบบทอรวบรวมกาซจะ
ขนสงกาซธรรมชาติท่ีมีกาซเหลว น้ํา และใน
บางกรณีอาจมีกาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
ผสมอยู โดยกาซธรรมชาติในทอนี้จะไมมีการ
เติมกล่ินดวยสาร mercaptan (กล่ินไขเนา) แต
กาซธรรมชาติอาจมีไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S)
ปนเปอน ซึ่งจะมีกล่ินไขเนาท่ีชัดเจน

ระบบทอปโตรเลยีมเหลวและของเหลว
อันตราย (Liquid Petroleum and Hazardous
Liquids Pipelines)

ระบบทอปโตรเลียมเหลว
น้าํมันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม และวัตถุ

อันตราย (ของเหลว) มักขนสงดวยระบบทอสง
ซึ่งรวมไปถงึน้ํามันเบนซิน น้ํามันเคร่ืองบินเจ็ท
น้าํมันดีเซล น้าํมันทําความรอน CO2 แอมโมเนยี
แอนไฮดรัส และของเหลวท่ีเปนอันตรายอ่ืนๆ

ระบบทอป โตรเลียมเหลวระบบหนึ่ ง
สามารถขนสงปโตรเลียมเหลวไดหลากหลาย
ชนิด โดยผูควบคุมระบบทอตองสงผลิตภัณฑ
เปนชดุๆ (Batches) เชน สงน้าํมันเบนซนิกอน
เปนเวลาหลายชั่วโมง แลวเปล่ียนไปสงน้ํามัน
เคร่ืองบนิเจท็ กอนท่ีจะเปล่ียนไปสงน้าํมันดีเซล
เปนตน

(ขอมูลจาก http://nataralgas.org/
naturalgas/transport/)

Source: DOT Emergency Response Guide 2016
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ทอสงของเหลวที่เปนอันตรายอื่น ๆ
(Other Hazardous Liquids Pipelines)

ทอสงของเหลวบางชนดิท่ีใชสงของเหลว
ระเหยงาย (Highly Volatile Liquids) ซึง่สามารถ
เปล่ียนสถานะจากของเหลวเปนกาซทันทีเม่ือ
ถูกปลอยออกจากทออัดความดัน ตัวอยางเชน
CO2 แอมโมเนีย แอนไฮดรัส โพรเพน เปนตน

เครื่องหมายของระบบทอ (Pipeline
Markers)

เนื่องจากมีการฝงทอใตดิน จึงมีการใช
เคร่ืองหมายบงชี้แนวทอ ระบบทอแบงเปน 3
ประเภท ไดแก ระบบทอจายกาซ (distribution)
ระบบทอรวบรวมกาซ (gathering) และระบบ
ทอสงกาซ (transmission) โดยมีเพยีงระบบทอ
สงกาซเทานั้นท่ีจะทําเคร่ืองหมายบริเวณเหนือ
พื้นดินเพื่อระบุแนวเสนทอ

เคร่ืองหมายจะชวยเตือนวามีทอสงกาซต้ัง
อยูในพืน้ท่ีโดยจะบงชีร้ายละเอียดของผลิตภัณฑ
ท่ีขนสงในทอ รวมท้ังชือ่และหมายเลขโทรศัพท
ของผูควบคุมเพื่อการติดตอ โดยมีเคร่ืองหมาย
และสัญลักษณเตือนจะติดต้ังเปนชวงๆ ตลอด
แนวทอสงกาซธรรมชาติและของเหลวในเขต
ปลอดภัยดานขางและอยูในจดุท่ีสามารถมองเห็น
ไดชัดเจน เชน จุดท่ีทอตัดกับถนน/ถนนทาง
หลวง/ทางรถไฟ หรือทางน้ํา

เคร่ืองหมายจะบงบอกเพยีงวามีทออยูใน
บริเวณนัน้แตไมไดระบตํุาแหนงของทอท่ีแนนอน
ทอท่ีมีการติดต้ังอยูในเขตปลอดภัยดานขางอาจ
แตกตางกันไปตามความยาว และอาจมีหลาย
ทออยูในเขตปลอดภัยดานขางเดียวกัน

หมายเหต:ุ
 เคร่ืองหมายสําหรับทอขนสงสารท่ีมี

ไฮโดรเจนซลัไฟด (H2S) ในระดับท่ีเปนอันตราย
จะมีคําเตือนวา “Sour” หรือ “Poison”

 ทอจายกาซธรรมชาติไมมีเคร่ืองหมาย
เหนือพื้นดิน

 ทอรวบรวม/ทอผลิตไมมีเคร่ืองหมาย
เหนือพื้นดิน

โครงสรางระบบทอ (เหนอืพืน้ดนิ)
ระบบทอสงกาซธรรมชาติ: สถานีเพิ่ม

ความดัน (Compressor stations) วาลว (Vales)
สถานีวัดปริมาตรกาซธรรมชาติ (Metering
stations)

ระบบทอจายกาซธรรมชาติ : สถานี
ควบคุม (Regulator stations) จดุควบคุมและวัด
ปริมาตร กาซธรรมชาติสาํหรับลูกคา (Customer
meters and regulators) กลองฝาครอบวาลว
(Valve box covers)

ระบบทอรวบรวมกาซธรรมชาติและ
ทอหลุมกาซธรรมชาติ: สถานีเพิ่มความดัน
(Compressor stations) วาลว (Vales) สถานวัีด
ปริมาตรกาซธรรมชาติ (Metering stations)
ปากหลุม/หัวหลุม (Wellheads) ทอ (Piping)
ชุดควบคุมการจายกาซสํารอง (Manifolds)

ระบบทอปโตรเลยีมและของเหลวอันตราย:
ถังเก็บน้ํามัน/วัตถุอันตราย (Storage tanks)
วาลว (Valves) สถานสีบู (Pump stations) ชัน้/
แทนขนถาย (Loading Racks)

การบงช้ีการรัว่ไหล/การแตกของทอสง
การร่ัวไหลของทอเกดิไดต้ังแตการร่ัวไหล

เล็กนอยไปจนถึงทอแตกอยางรุนแรง สิง่สาํคัญ
ท่ีตองจดจําไวคือ กาซและของเหลวมีลักษณะ
แตกตางกันเม่ือร่ัวไหลออกจากทอ โดยท่ัวไป
การบงชี้การร่ัวไหลหรือการแตกของทอ มีดังนี้

 เสียงฟู เสียงดัง หรือเสียงระเบิด

 เปลวไฟผุดข้ึ นจากพื้ นดินหรือน้ํา
(บางคร้ังอาจเปนเปลวไฟขนาดใหญ)

 กลุมควัน/หมอก/ละออง
 ดิน/เศษหิน/น้าํ พัดออกจากพื้นดิน
 ของเหลวผุดข้ึนจากพื้นดินหรือผุดข้ึน

จากน้าํ
 กล่ินโดดเดน กล่ินรุนแรงของกาซ

ไขเนา ตัวสกั๊งค หรือปโตรเลียม
 ใบไมเปล่ียนส/ีตาย หรือหิมะเปล่ียนสี

บริเวณเหนือทอทางเขตปลอดภัยดานขาง
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 คราบน้ํามันในน้ําไหล/น้ํานิ่ง
หลกัการพจิารณาโดยทัว่ไปสาํหรบัการ

ตอบโตกรณเีกิดเหตฉุกุเฉนิเก่ียวกับระบบทอ
 ปลอดภัยไวกอน! ความปลอดภัยของ

เจาหนาท่ีท่ีเขาระงบัเหตุและความปลอดภัยของ
ชมุชนเปนสิง่ท่ีตองปกปองเปนอันดับแรก โปรด
จําไววาการเขาถึงทอหรือจุดท่ีเกิดเหตุ ควรเขา
จากดานเหนอืลม ท่ีสงู และเหนอืน้าํ ขณะเดียวกนั
ใหใชอุปกรณตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อตรวจ
วัดระดับการจุดระเบิด และ/หรือ ระดับความ
เปนพิษของวัตถอัุนตราย

 สวมใสชดุปองกันอันตรายสวนบุคคล
เสมอเตรียมพรอมกบักรณเีปลวไฟลุกลามอยาง
รวดเร็ว (Flash Fire) โดยใชท่ีกาํบงั (Shielding)
เพื่อปองกันเจาหนาท่ีท่ีเขาตอบโตเหตุเบื้องตน
จากการระเบิด และใชอุปกรณปองกันระบบ
ทางเดินหายใจ

 หามเปด-ปด/ควบคุมวาลวทอสง
(ยกเวนมีการประสานกับผูควบคุมทอ) เพราะ
อาจทําใหสถานการณเลวรายลงและทําใหผูท่ี
เขาระงับเหตุและคนอ่ืนๆ ตกอยูในอันตราย

 อยาพยายามดับไฟของทอส งกอน
ระบบจายจะปด เนื่องจากอาจสงผลใหเกิดการ
สะสมของกลุมไอระเหยหรือของเหลวท่ีเปนสาร
ไวไฟ/สารท่ีระเบิดไดจํานวนมากซึ่งจะทําให
สถานการณเลวรายลงและทําใหผูท่ีเขาระงบัเหตุ
และคนอ่ืนๆ ตกอยูในอันตราย

 อยาพยายามเขาไปในกลุมควันเพื่อ
ทําการบงชี้ชนิดสารท่ีเกี่ยวของ

ผลิตภัณฑไดหลายชนดิ เชน กาซ ของเหลว และ
ของเหลวระเหยงายในสถานะของเหลวภายใน
ทอและเปล่ียนสถานะเปนกาซเม่ือถกูปลอยออก
มาจากทอ โดยความหนาแนนของกาซจะเปนตัว
กําหนด กาซนั้นจะลอยข้ึนหรือลอยเร่ียกับพื้น
ความหนืดและความถวงจําเพาะเปนคุณสมบัติ
ท่ีสาํคัญของของเหลวท่ีเปนอันตรายเชนกนั การ
บงชี ้ผลิตภัณฑ (วัตถุอันตราย) ชวยใหสามารถ
กาํหนดระยะกัน้เขตท่ีเหมาะสมของพืน้ท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบ

 แจงผูควบคุมทอ โดยใชขอมูลท่ีติดตอ
ในกรณีฉุกเฉิน จากเคร่ืองหมายบนทอหรือ
ขอมูลการติดตออ่ืนๆ ท่ีอาจไดรับจากผูควบคุม
ทอ โดยผูควบคุมทอจะเปนแหลงขอมูลในการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน

 จดัต้ังศูนยบญัชาการโดยใชระบบบญัชา
การเหตุการณ (ICS) ตามความจาํเปน และเตรียม
พรอมในการยกระดับเปนการบัญชาการแบบ
ศูนยรวม (Unified Command) เม่ือมีหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของและทรัพยากรตางๆ เขามาเพิ่ม

การพจิารณาประเดน็อืน่ๆ ทีส่าํคญั
 หากยังไมมีเปลวไฟเกิดข้ึน หามนํา

แหลงจุดไฟเขามา เชน เปลวเพลิง การเคล่ือน
ยานพาหนะ หรือเปดอุปกรณไฟฟา (โทรศัพท

 จํากัดการเขาพื้นท่ีและเลือกแผนการ
อพยพหรือการหลบภัยในอาคาร และทํางาน
กับหนวยงานกูภัยอ่ืนๆ เพื่อปองกันการเขาสู
พืน้ท่ีเกิดเหตุ

 บงชีวั้ตถอัุนตรายและผูควบคุมทอ หาก
ทําไดอยางปลอดภัย ใหบงชี้ผลิตภัณฑ (วัตถุ
อันตราย) จากคุณลักษณะหรือรองรอยภายนอก
อ่ืนๆ มองหาเคร่ืองหมายตามแนวทอเพื่อบงชี้
ชนิดผลิตภัณฑ ผูควบคุมทอสง และขอมูลการ
ติดตอในกรณเีกดิเหตุฉุกเฉิน ทออาจมีการขนสง

มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร อุปกรณให
แสงสวาง รีโมตเปดประตูโรงรถ พดัลม กร่ิงประตู
เปนตน)

 ท้ิงอุปกรณท่ีใชอยูในพืน้ท่ีหรือใกลเคียง
พื้นท่ีท่ีทอมีการร่ัวไหล

 หากทําไดโดยไมมีความเสีย่งตอความ
ปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน ใหเคล่ือนยายออก
หางจากแนวทอท่ีมีเสียงดังจนอยู ในระดับท่ี
สามารถไดยินเสียงสนทนาตามปกติ

 ทอขนสงมักอยูใกลกบัสาธารณปูโภค
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อ่ืนๆ เชน ทางรถไฟ และทางหลวงซึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบจากการร่ัวไหลของทอ หรืออาจมี
ศักยภาพเปนแหลงจดุติดไฟ

 กาซธรรมชาติสามารถกระจายตัวใน
ชั้นใตดินจากจุดท่ีมีการร่ัวไหลสูพื้นท่ีอ่ืนทาง
เสนทางท่ีมีสิ่งกีดขวางนอย (เชน ทอระบายน้ํา
ทอน้ํา และสิ่งกอสรางทางธรณี)

ขอพิจารณาสาํหรบัการดาํเนินการปกปอง
สาธารณชน

 ชนดิของผลิตภัณฑ
 หากทราบวาเปนวัตถอัุนตรายชนดิใด

ใหคนหาหมายเลขหมวดคําแนะนาํ (Guide) ใน
คูมือการระงบัอุบติัภัยเบือ้งตนจากวัตถอัุนตราย

(Emergency Response Guidebook) และปฏิบติั
ตามหมวดคําแนะนาํโดยดูจากชือ่สารตามลําดับ
ตัวอักษร (หนาแถบสีฟา)

 แรงดันและเสนผานศูนยกลางทอ (ผู
ควบคุมทอสงสามารถใหขอมูลเหลานี้ได)

 ระยะเวลาท่ีวาลวจะถกูปดโดยผูควบคุม
(วาลวอัตโนมัติทํางานไดรวดเร็วกวาวาลวท่ีเปด/

สรางข้ึน (ทางหลวง ทางรถไฟ แมน้ํา เปนตน)
ตวัอยาง คําแนะนําในการตอบโตเหตุ

ฉุกเฉิน (Emergency Response Guide)
กาซธรรมชาติอัด (Natural gas, com-

pressed) UN Number 1971 และกาซปโตร-
เลียมเหลว (LPG; Liquefied Petroleum Gas)
UN Number 1075 ใช Guide Number 115

Guide Number 115
อนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้
อัคคีภัยหรือการระเบิด
 ไวไฟสูงมาก
 ไอระเหยจากกาซเหลว ในข้ันตนจะ

หนักกวาอากาศ และแพรกระจายไปตามพื้น
 เม่ือผสมกับอากาศอาจเกิดสวนผสม

ท่ีระเบิดได
 ลุกติดไฟไดงายเม่ือไดรับความรอน

ประกายไฟ หรือเปลวไฟ
 คําเตือน: ไฮโดรเจน (UN 1049)

ดิวเทอเรียม (UN 1957) หรือไฮโดรเจนเหลว
(UN1966) และมีเทน (UN1971) จะเบากวา
อากาศและลอยตัวข้ึนสูง เพลิงไหมท่ีเกิดจาก
ไฮโดรเจนและดิวเทอเรียมตรวจจบัไดยากเพราะ
มองไมเห็นเปลวไฟ ตองใชทางเลือกอ่ืนในการ
ตรวจจับ เชน กลองตรวจจับความรอน เคร่ือง
ตรวจจับเพลิงไหมแบบตอแขน เปนตน

 ไอระเหยสารอาจลอยไปหาแหล ง
ความรอนหรือประกายไฟ ลูกไฟ และเปลวไฟ
ยอนกลับไปยังตนกําเนิด

 ถงับรรจกุาซทรงกระบอกท่ีถกูเพลิงไหม
อาจปลอยกาซไวไฟออกมาทางอุปกรณความคุม
ความดันนิรภัย

 ภาชนะบรรจุอาจระเบิดเม่ื อได รับ
ความรอน

 ถังบรรจุกาซทรงกระบอกท่ีฉีกขาด

ปดดวยแรงคน)
 ระยะเวลาท่ีกาซในทอกระจายและ

สลายตัว หลังจากปดวาลวแลว
 ความสามารถในการติดตามสภาพ

อากาศ และ/หรือการเก็บตัวอยางอากาศ
 สภาพอากาศ (ทิศทางลม เปนตน)
 ความแตกตางของพื้นท่ี เชน สภาพ

ภูมิประเทศ ความหนาแนนของประชากร
จํานวนประชากร วิธีการดับเพลิงท่ีดําเนินการ
ได เปนตน

 อาคารสิ่ งปลูกสรางใกลเคียง วัสดุ
กอสราง/ความหนาแนน

 สิ่งขวางกั้นตามธรรมชาติและมนุษย
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อาจพุงไปในทิศทางตางๆ
สขุภาพ
 ไอระเหยอาจเกิดภาวะขาดออกซิเจน

และสลบโดยไมรูตัว
 สารบางชนิดเปนพิษและอาจทําให

เสียชีวิตหากมีการสูดดม กลืนกิน หรือดูดซึม
ผานผิวหนัง

 หากสารเกิดลุกไหม อาจเกิดกาซท่ีมี
ฤทธิ์ระคายเคือง และ/หรือ เปนพิษ

 การสัมผัสกาซหรือกาซเหลวอาจเกิด
แผลไหม บาดเจ็บสาหัส และ/หรือ แผลจาก
ความเย็นจัด

ความปลอดภยัตอสาธารณะ
 โทรแจงหมายเลขฉุกเฉินท่ี ระบุใน

เอกสารกํากับขนสง หากไมพบเอกสารฯ หรือ
ไมมีผูรับสาย ใหโทรแจงหมายเลขท่ีเหมาะสม
ท่ีระบุอยูดานในปกหลังคูมือ

 กั้นแยกพื้นท่ีท่ีสารร่ัวไหลทันที อยาง
นอย 100 เมตร (330 ฟุต) ทุกทิศทาง

 กันบุคคลท่ีไมเกี่ยวของออกหางจาก
พื้นท่ี

 อยูเหนอืลม ข้ึนท่ีสงู และ/หรือ บริเวณ
เหนือน้ํา

 กาซหลายชนดิจะหนกักวาอากาศและ
จะแพรกระจายไปตามพืน้ สะสมตัวในท่ีตํ่าหรือ

ท่ีอับอากาศ (ทอระบายน้ํา หองใตดิน ถังเก็บ)
ชุดปองกัน
 สวมใสชดุเคร่ืองชวยหายใจสวนบคุคล

แบบมีถังอากาศ (SCBA)
 ชุดดับเพลิงสามารถปองกันอันตราย

ไดอยางจาํกดัเม่ือเกดิกรณเีพลิงไหมสาร แตอาจ
ไมสามารถปองกนัอันตรายอยางมีประสทิธภิาพ
กรณีท่ีเกิดเฉพาะการหกร่ัวไหล

 สวมชุดปองกันอันตรายจากอุณหภูมิ

เม่ือมีการถายเทหรือจัดการกาซเหลวเย็นจัด
การอพยพ
ร่ัวไหลปริมาณมาก
 พจิารณาอพยพประชาชนใตลม อยาง

นอย 800 เมตร (1/2 ไมล)
กรณีเพลิงไหม
 หากถงับรรจขุนาดใหญ ตูรถไฟหรือรถ

บรรทุกสารเกี่ยวของกับเพลิงไหม ใหกั้นแยก
พืน้ท่ีเกดิเหต ุ 1,600 เมตร (1 ไมล) และพจิารณา
อพยพประชาชนเบือ้งตน 1,600 เมตร (1 ไมล)
ทุกทิศทาง

 กรณีเกิดเพลิงไหมท่ีเกี่ยวของกับสาร
Liquefied Petroleum Gases (LPG) (UN 1075)
Butane (UN1011) Butylene (UN1012)
Isobutylene (UN1055) Propylene (UN 1077)
Isobutane (UN1969) และ Propane
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(UN1978) ใหอางอิงกบั BLEVE
การดาํเนนิการเมือ่เกิดเหตฉุกุเฉนิ
เพลงิไหม
 หามดับเพลิงท่ีเกดิจากการร่ัวไหลของ

กาซจนกวาจะหยุดการร่ัวไหลได
คําเตือน: ไฮโดรเจน (UN 1049)

ดิวเทอเรียม (UN 1957) และไฮโดรเจนเหลว
(UN1966) เม่ือลุกติดไฟจะเกิดเปลวไฟท่ีมอง
ไมเห็น กาซอัดความดันท่ีมีสวนผสมไฮโดรเจน
และมีเทน (UN2034) อาจลุกติดไฟและเกิด
เปลวไฟท่ีมองไมเห็น

เพลิงไหมขนาดเล็ก
 ผงเคมีแหง และ CO2
เพลิงไหมขนาดใหญ
 ฉีดน้ําเปนฝอยหรือหมอก
 เคล่ื อนย ายภาชนะบรรจุออกจาก

บริเวณเพลิงไหม หากทําไดโดยไมเสีย่งอันตราย
เพลิงไหม/เกิดอยูใกลภาชนะบรรจุ
 ฉีดน้าํดับเพลิงจากระยะไกลท่ีสดุ หรือ

ใชหัวฉีดน้ําชนิดท่ีไมตองใชคนควบคุม หรือใช
แทนฉีดน้ําแทน

 ฉีดน้าํปริมาณมากเพือ่หลอเยน็ภาชนะ
บรรจจุนกวาเพลิงจะสงบ

 หามฉีดน้ําไปยังบริเวณรอยร่ัวหรือ
อุปกรณระบายความดันโดยตรง อาจมีน้ําแข็ง
เกาะบริเวณดังกลาว

 อยูหางภาชนะบรรจุท่ีไฟลกุทวมตลอดเวลา
 ถอนกาํลังเจาหนาท่ีทันที หากอุปกรณ

ระบายความดันนริภัยของภาชนะบรรจเุกดิเสยีง
ดัง หรือภาชนะบรรจุเปล่ียนสี

 สําหรับเพลิงไหมรุนแรงและใหญมาก
ใหใชหัวฉีดน้าํชนดิท่ีไมตองใชมือจบัหรือใชแทน
ฉีดน้าํแทน หากไมมีใหถอนกาํลังออกจากพืน้ท่ี
และปลอยใหไฟลุกไหมจนดับไปเอง

การหกรัว่ไหล
 กําจัดแหลงท่ีอาจทําใหเกิดการจุดไฟ

ท้ังหมด (หามสบูบหุร่ี จดุพลุ ทําใหเกดิประกาย
ไฟหรือเปลวไฟบริเวณจุดเกิดเหตุ)

 กั้นบริเวณจนกวากาซพษิเจือจางไป
 อุปกรณท่ีใชในการถายเทหรือขนยาย

สารตองตอสายดิน
 หามสัมผัสหรือเดินย่ําผานบริเวณท่ี

สารหกร่ัวไหล
 หากเปนไปได หมุนภาชนะบรรจุจน

อยูในตําแหนงท่ีของเหลวไมไหลออกมาและจะมี
กาซร่ัวออกมาเทานั้น

 ระงบัการร่ัวไหลของทําไดโดยไมเสีย่ง
อันตราย

 ฉีดน้าํเปนฝอยดักจบักลุมไอระเหยสาร
เพือ่ลดความเขมขนหรือเปล่ียนทิศทาง แตอยาให 
น้าํท่ีฉีดไหลไปสมัผสักบัตัวสารท่ีหกร่ัวไหลโดยตรง

 หามฉีดน้ําใสสารท่ีนองพื้นท่ีหรือฉีด

ใสจดุท่ีมีสารร่ัวไหลโดยตรง
 ปองกนัสารมิใหไหลลงน้าํ ทอระบายน้าํ

ชั้นใตดิน หรือบริเวณอับอากาศ
คําเตือน : สารหลายชนิดเม่ือสัมผัสกับ

กาซเหลวเย็นจัด จะเปราะและแตกหักงาย
การปฐมพยาบาล
 ตองม่ันใจวาบุคลากรทางการแพทย

ทราบชนิดและอันตรายของสารตางๆ รวมท้ัง
มีการปองกันตนเองอยางเหมาะสม

 นาํผูบาดเจบ็ไปยงัพืน้ท่ีอากาศบริสทุธิ์
 ใหผูบาดเจ็บอยูในอาการสงบและให

ความอบอุนรางกาย
 โทรแจงเหตุฉุกเฉิน หรือแจงหนวย

แพทยเคล่ือนท่ีฉุกเฉิน
 ใชเคร่ืองชวยหายใจหากผู บาดเจ็บ

หยุดหายใจ
 เสือ้ผาท่ีแข็งติดผวิหนงัตองทําใหคลาย

ตัวกอนถอด
 ใหออกซเิจนถาผูบาดเจบ็หายใจลําบาก
 ถอดและแยกเก็บเสื้อผาและรองเทา

ท่ีปนเปอน
 กรณีท่ีสัมผัสกับกาซเหลว ใชน้ําอุน

ลางเพือ่ทําใหกลามเนือ้บริเวณดังกลาวคลายตัว
 กรณเีกดิแผลไหม ทําใหผวิหนงับริเวณ

ดังกลาวเยน็ทันทีโดยแชน้าํเยน็นานเทาท่ีจะทํา
ได หามถอดเสื้อผาท่ีแข็งติดกับผิวหนัง


