หนวยที่ 13 การวางแผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
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เหตุฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณที่ไมตองการใหเกิดขึ้น ซึ่งอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ เสียชีวิตและเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
หรืออาจทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมภายนอกสถานประกอบการ โดย ที่สถานการณนั้นเกินกําลังความสามารถของ
เจาหนาที่หรือพนักงานคนใดคนหนึ่งที่จะสามารถควบคุม สถานการณไดในทันทีทันใด ตัวอยางเชน การเกิดเพลิงไหมที่มี
เชื้อเพลิงปริมาณมาก การระเบิดที่เกี่ยวของกับสารเคมีปริมาณมาก หรือสารเคมีรั้วไหลในปริมาณมาก เปนตน
ประเภทของเหตุฉุกเฉิน พบบอยในโรงงานหรือสถานประกอบการ ไดแก การเกิดเหตุเพลิงไหม การระเบิด และสารเคมี
รั่วไหล
การเกิดเพลิงไหม
- การเกิดเพลิงไหมโดยปราศจากการระเบิด
- การเกิดเพลิงไหมและมี เหตุการณอื่นรวมดวย เชน การระเบิด และสารพิษ
- การเกิดเพลิงไหมภายหลังการระเบิด
การระเบิด
- การระเบิดที่เกิดจากวัตถุระเบิด
- การระเบิดจากการทําปฏิกิริยาของไอเชื้อเพลิงกับอากาศ
- การระเบิดจากผง ฝุน เชน ถานหิน แปงมัน ขาวโพด น้ําตาล จะรุนแรงกวา การทําปฏิกิริยาจากไอ ยิ่งผงฝุนมีขนาด
เล็ก ก็ จะระเบิดไดรวดเร็ว และ รุนแรง
- การระเบิดจากการขยายตัวของสารและกาซภายใตความอัดดัน
- การระเบิดจากปฏิกิริยาฟชชัน หรือฟวชัน เชน การระเบิดของไฮโดรเจน การระเบิดของนิวตรอน
สารเคมีหกรั่วไหล
- ของเหลวที่ใหไอเปนพิษ เชน เบนซิน คารบอนไดซัลไฟด คลอลีน กรดกํามะถัน
- กาซพิษ เชน ฟอสจีน ไฮโดรเจนซัลไฟด ไฮโดรเจนไซยาไนด แอมโมเนีย
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ ระงับเหตุฉุกเฉินในประเทศไทย
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ
2. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2536 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 เรื่องมาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของในการระงับเหตุฉุกเฉิน คือ
1. นิคมอุตสาหกรรม
2. กรมควบคุมมลพิษ
แนวคิดในการวางแผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
แบงระดับภาวะฉุกเฉินเปน 3 ระดับ
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 ไดแก ภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการที่มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินไมมากนัก
ความรุนแรงอยูในบริเวณที่เกิดเหตุ บุคลากรของโรงงานสามารถใชทรัพยากรของตนเองเขาควบคุมระงับเหตุได
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 ภัยหรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการและอาจลุกลาม เกินความสามารถของบุคลากร ตอง
ขอความชวยเหลือจาก บุคลากร หรือหนวยงานอื่น เขามาชวย
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ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 กรณีที่ภัยหรือเหตุฉุกเฉินไดลุกลามขยายขนาดใหญ ขอความชวยเหลือไปยังกองอํานวยการปองกัน
ภัย จังหวัดศูนยอํานวยการรวมปฏิบัติ
การวางแผนและระงับเหตุฉุกเฉินมีความสําคัญตอสถานประกอบการ 4 ประการ ดังนี้ คือ
1. สามารถชวยชีวิตผูที่ตกอยูในอันตราย
2. จํากัดความเสียหายตอทรัพยสินและสิ่งแวดลอม
3. สามารถคนหาสาเหตุของเหตุฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ชวยปกปองชื่อเสียงของสถานประกอบการ
ประเภทของแผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน แบงเปน 3 ประเภท คือ
1. แผนปองกันเหตุฉุกเฉิน (ระยะกอนเกิดเหตุ)
2. แผนระงับ ควบคุม ตอบโตภาวะฉุกเฉิน (ระยะเกิดเหตุ)
3. แผนฟนฟู (ระยะหลังเกิดเหตุ)
การเตรียมความพรอมและการปองกันเหตุ ฉุกเฉิน
แผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินเปนแววทางในปฏิบัติในสถานการณฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผูปฏิบัติการจะตองยึดเปน
เกณฑในการตัดสินใจและเปนขอมูลในการทํางาน ดังนั้นการจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่ใชในการวางแผนจึงมีความสําคัญ
และควรเปนขอมูลที่ถูกตองสมบูรณและสามารถนําไปใชประโยชนได
ขอมูลที่จะอยูในแผนฉุกเฉินควรประกอบไปดวยขอมูลตางๆ ดังนี้ หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน ขอมูลทั่วไปของโรงงาน เกณฑ
การพิจารณา เหตุการณฉุกเฉิน บทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ การสื่อสาร คูมือหรือวิธีปฏิบัติการปองกันและระงับเหตุ
ฉุกเฉิน อุปกรณ เครื่องมือ และสถานที่ที่ใชในการปฏิบัติฉุกเฉิน การทดสอบตามแผนการที่วางไว การพัฒนาแผน และการ
บํารุงรักษา เอกสารแสดงความเปนอันตรายของวัตถุอันตราย แผนผังโรงงาน และแผนที่แสดงบริเวณโรงงาน การอบรม
พนักงาน และ เจาหนาที่ปฏิบัติการ และระเบียบปฏิบัติในการายงาน แบบฟอรม
การจัดเตรียมศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉิน
ศูนยควบคุมเหตุฉุกเฉินควรมีสถานที่ตั้งอยูหางจากบริเวณที่เสี่ยงตอการเกิดเหตุฉุกเฉินโดยจัดใหมีอยางนอย 2 แหง ซึ่งอยูใน
ทิศทางลมตางกัน และควรออกแบบใหทนไฟและทนแรงระเบิดได รวมทั้งมีอุปกรณในการติดตอสื่อสารและอุปกรณ
ประกอบที่จะใชในการสั่งการตอบโตภาวะฉุกเฉินอยางครบครัน
การจัดเตรียมสัญญาณเตือนภัย
สัญญาณเตือนภัยจะตองทํางานทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและสามารถสงสัญญาณใหผูปฏิบัติงานในทุกพื้นที่สามารถไดยินและ
ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในแผนปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินไดถูกตองและทันการ ดังนั้นการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยควร
จะตองติดตั้งตามจุดตางๆที่มีผูปฏิบัติงานตลอดเวลา หรือเปนจุดที่มีความเสี่ยตอการเกิดเหตุฉุกเฉิน เชน
- หองควบคุม หรือ Control room ของโรงงาน
- สํานักงานรักษาความปลอดภัยหรือปอมยาม
- ศูนยควบคุมภาวะฉุกเฉิน
- อาคารสํานักงานภายในบริเวณโรงงาน
- จุดที่ใกลบริเวณถังเก็บสารเคมีอันตราย หรือเชื้อเพลิง
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อุตสาหกรรมแตละชนิดยอมมีความซับซอนแตกตางกันทั้งการผลิต และการขนสง การจัดเก็บสารเคมีอันตรายตางๆ ดังนั้น
การสรางทีมที่จะตองปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินตามความเหมาะสมกับแตละโรงงานนั้นตองมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู
และความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติการไดทันทีเมื่อมี เหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น
ผูมีคุณสมบัติเปนทีมปฏิบัติการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉินจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
- พนักงานที่โดยปกติทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีอันตรายโดยตรงอยูแลว
- มีสุขภาพแข็งแรง
- นักเคมีหรือ วิศวกรเคมี
- ผูที่สามารถทําการปฐมพยาบาลชวยชีวิต
สถานประกอบการจะตองจัดใหมีการฝกอบรมการดับเพลิง และการฝกซอมแผนฉุกเฉิน เพื่อสื่อสาร ใหความรู และฝกปฏิบัติ
ใหเกิดทักษะในการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน พรอมทั้งสามารถอพยพออกตามเสนทางหนีไฟไดอยางปลอดภัย
แนวทางการดําเนินงานในการฝกซอมแผนฉุกเฉิน มีดังตอไปนี้
1. จัดใหมีการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนแกพนักงาน อยางนอย 40% ตามกฎหมาย
2. จัดใหมีการฝกอบรมการดับเพลิงขั้นสูงแกพนักงานที่ไดรับมอบหมายพิเศษใหทําหนาที่พนักงานดับเพลิงใหได
จํานวนตามความเหมาะสมของความเสี่ยง
3. จัดใหพนักงานทุกคนไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับแผนการปองกันและระงับเหตุฉุกเฉิน การใชอุปกรณตางๆ ในการ
ดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการชวยเหลือฉุกเฉินอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. จัดใหมีการซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินและฝกการอพยพออกจากอาคารไปตามทางหนีไฟอยางปลอดภัย อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง
มาตรการในการระงับและฟนฟูเหตุฉุกเฉิน
มาตรการที่ควรปฏิบัติเพื่อระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ควรคํานึงถึง
ปจจัยพื้นฐานของการเกิดเหตุการณฉุกเฉินและเทคนิคที่เปนไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร มาตรการระงับ เหตุฉุกเฉินที่
สําคัญคือ การระงับเหตุกรณีไฟไหม การระงับเหตุกรณีสารเคมีรั่วไหล และการระงับเหตุกรณีที่เกิดนอกโรงงาน
มาตรการระงับเหตุฉุกเฉินกรณีไฟไหม
1 เมื่อพบวามีเพลิงไหมใหกดสัญญาณเตือนภัย เพื่อแจงเหตุทันที
2 ใหหยุดการทํางานทันที หากเปนเชื้อเพลิงไหมขนาดใหญตองโทรศัพทแจงหนวยดับเพลิง
3. ใหดําเนินการดับเพลิงใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
4. ถามีไฟฟา หรืออุปกรณไฟฟาลุกไหม หามใชน้ําฉีด
5. แยกเชื้อเพลิงออกจากแหลงที่เกิดเพลิงไหมออกไปใหไกล หรือฉีดน้ําคลุมกันไฟ
6. ถาเปน ภาชนะบรรจุกาซ ทอบรรจุกาซ ใหใชน้ําฉีดคลุมไวเพื่อปองกันการระเบิด
มาตรการระงับเหตุฉุกเฉินในกรณีสารเคมีรั่วไหล ตองประเมินสถานการณกอเขาไประงับเหตุ ใชอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคล เชน ชุดหนากากปองกันสารเคมี
1. เขาไปที่เกิดเหตุทางดานเหนือลม ดูใหแนชัดวาเปนสารเคมีประเภทอะไร ตัวเลข 4 ตัว บนแผนปายสีสม
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2. มองหาตัวเลขสามตัว ที่ บอกหรือแนะนํา ตัวเลขดัชนี ประเภทเคมีภัณฑ ชื่อสารเคมี ชื่อทางการคา วิธีปดวาลว
ระยะหางที่ปลอดภัย
3. พิจารณาการชวยเหลือคนที่ประสบภัยถาทําได
4. พื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุตองกันไมใหคนเขาไป เพื่อปองกันการไดรับสารพิษ
มาตรการรองรับภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉิน
เพื่อปองกันหรือลดความรุนแรงของปญหาที่จะตามมาภายหลังการปฏิบัติภารกิจระงับเหตุฉุกเฉิน เชน มาตรการฟนฟูเหตุ
ฉุกเฉินที่สําคัญ มีดังนี้เชน การชําระลางการปนเปอนสารเคมี การกําจัดขยะอันตราย การชวยเหลือและคนหาผูประสบภัย เปน
ตน
1. การชําระลางเสื้อผาและผิวหนังผูปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉิน
2. การกําจัดขยะอันตราย
3. การลางเครื่องมืออุปกรณที่ปนเปอน
4. การชวยเหลือและคนหาผูประสบภัย
5. การใหขาวตอสื่อมวลชน
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