
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนร่ัว 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง 



คํานํา 
 
ดวยในขบวนการผลิตนํ้าประปาของ กปภ. มีการนําคลอรีนมาใชในขบวนการฆาเชื้อโรคที่

ปะปนมากับน้ําดิบ และความปลอดภัยในเร่ืองแกสคลอรีน เปนสิ่งที่ กปภ. ใหความสําคัญ จึง
สนับสนุนใหมีการดําเนินการเพื่อปองกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิต และทรัพยสินของพนักงาน 
หรือบุคคลที่มาติดตอ และชุมชนรอบบริเวณโรงกรองนํ้าสํานักงานประปา อยางจริงจังและเปน
ระบบ 

แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนร่ัว ฉบับนี้จัดทําขึ้นมาเพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางองคกร
ของ กปภ. มีเนื้อหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยของพนักงาน เจาหนาที่ และบุคคลที่มาติดตอ 
แผนฉุกเฉินฯ จะเปนแผนสําหรับการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่เกี่ยวของ ซ่ึงหมายถึงพนักงานทุกคนที่
อยูในการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง จะตองศึกษาและทําความเขาใจในหนาที่ของตนเอง และ
ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินฯ โดยเครงครัด เน่ืองจากพนักงานทุกคนในการประปาสวนภูมิภาคสาขา
ลําปาง มีสวนสําคัญในการรวมดูแลความปลอดภัย และมีหนาที่ในการปองกันสิ่งที่อาจกอใหเกิด
อันตรายทั้งแกตนเองและผูอ่ืนเม่ือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง 
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1. บทนํา 
1.1 ขอบเขต 

เอกสารน้ีอธิบายถึง แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนร่ัว  สําหรับโรงกรองนํ้า การประปาสวน
ภูมิภาคสาขาลําปาง โดยแผนน้ีจะกลาวถึงวิธีปฏิบัต ิและความรับผิดชอบของบุคคลตาง  ๆในการเขา
ระงับเหตุฉุกเฉิน 
1.2 วัตถุประสงค 

การจัดทําแผนฉุกเฉินฯ มีวัตถุประสงคดังน้ี 
1. เพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล ทรัพยสิน สภาพแวดลอม และ ชุมชนรอบ

บริเวณโรงกรองนํ้า การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง หรือเกิดขึ้นนอยที่สุด 
2. เพื่อระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากขึ้น 
3. ดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
4. เพื่อใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาที่รับผิดชอบ

ของพนักงานที่เกี่ยวของในเหตุฉุกเฉิน 
5. เพื่อใหสามารถประสานงานกับเจาหนาที่ดับเพลิง และหนวยบรรเทาสาธารณภัยของ

ทางราชการไดอยางถูกตอง 
1.3 การแจกจาย 

แผนฉุกเฉินฯ จะแจกใหแกบุคคลตามหนวยงานเพ่ือใชเปนคูมือปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุฉุกเฉินฯ 
เกิดขึ้น 

 
1.4 การแกไขปรับปรุงแผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนรั่ว   
  การทบทวนแผนฉุกเฉินฯ จะดําเนินการอยางนอยปละคร้ัง และจะปรับปรุงคูมือฯ เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในบริเวณพ้ืนที่โรงกรองนํ้า การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง และ
เม่ือมีการแกไขรายการใด ๆแลวใหงานมาตรฐานความปลอดภัย นําเสนอคณะกรรมการความ
ปลอดภัย ฯ พิจารณาแกไขปรับปรุง 
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2. จุดรวมพล 

เมื่อมีคําสั่งการอพยพคนออกจากอาคารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหเจาหนาที่อพยพประจํา
โซนนําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน ณ จุดรวมพล เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยูใน
อาคาร  
 
จุดรวมพล ตั้งอยูบริเวณหนาถังสูงสํานักงาน 
 
 
 
 
              ถนนพหลโยธิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ถังสูง 

อาคารสํานักงาน 
การประปาสวนภูมิภาค 

สาขาลําปาง 

   จุดรวมพล 

 
     งานบริการ 

         
         หองประชุม 

                   งานผลิต 
 
 
 
                               จุดเกิดเหตุ 
 

         
         อาคารพัสดุ 
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3. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
                   
ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Headquarters) 
งานอํานวยการ อาคารสํานักงานชั้น 1 
                             หมายเลขโทรศัพทติดตอภายในของศูนย ฯ  054-217157 
                             หมายเลขโทรสาร 054-322880 

หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง    
     ผูรับผิดชอบ(ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน) 

          1. ผจก.กปภ.สาขาลําปาง                 081-8897423                    . 
ผูรับผิดชอบ(ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน) 
  2. ผช.ผจก.กปภ.สาขาลําปาง        081-8845162                   . 
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่ระงับเหตุฉุกเฉิน 

1. หัวหนางานผลิต                         084-3667447                    .    
          2. นายสมเจตน สุวรรณคําวงศ           081-9614600          . 

3. นายนายประวิน  พรมริน               086-1802382                   .  
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่อพยพ  

1. หัวหนางานอํานวยการ                 084-0475412                   .                               
2. หัวหนางานบริการฯ                          089-8555718             .            
3. นายพรพรต ไสยวุฒิ                     086-6542469                  . 

 
หมายเลขโทรศัพทที่สําคัญที่ตองทราบ 

1. สํานักบรรเทาและปองกันสาธารณภัยจังหวัดลําปาง   054-26507      . 
2. สถานีตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง       054-221600 , 054-217017     . 
3. โรงพยาบาลลําปาง                 054-223623                        . 
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย(สวท.) ลําปาง  054-224861  . 
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4. องคประกอบของแผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนรั่ว 
 
รายละเอียดแยกไดดังน้ี 
4.1 กอนเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว ซึ่งจะประกอบดวยหนาที่ความรับผิดชอบ และแผนการ

ตรวจตรา 
4.2 ขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว ซ่ึงจะประกอบดวยแผนการกําจัดแกสคลอรีน แผนการ

อพยพผูคน และแผนบรรเทาทุกขสําหรับแผนบรรเทาทุกขจะเปนแผนที่มีการปฏิบัติตอเน่ืองไป
จนถึงหลังเหตุแกสคลอรีนร่ัวสงบลงแลวดวย 

4.3 หลังเหตุแกสคลอรีนรั่ว สงบลงแลว จะประกอบดวย แผนบรรเทาทุกขซ่ึงดําเนินการ
ตอเน่ืองจากภาวะเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว และแผนปฏิรูปฟนฟู 
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5. หนาที่ของผูรับผิดชอบในสถานประกอบการในการปองกันแกสคลอรีนร่ัว 
 

1. ฝายบริหาร 
2. พนักงาน และลูกจางทุกคน 
3. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
4. เจาหนาที่ระงับ และ กําจัดแกสคลอรีน 
5. เจาหนาที่อพยพ 
6. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ( งานประชาสัมพันธ ) 
7. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  

 

5.1  ฝายบริหาร 
5.1.1  ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสม่ําเสมอ  และสนับสนุน

การดําเนินการดานความปลอดภัยของ กปภ. 
5.1.2  พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนร่ัว 
5.1.3 ปฏิบัติตามขอปฏิบัติสําหรับพนักงาน (เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนที่โรงกรอง

นํ้า ) 
5.1.4 ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

บัญชาการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
5.1.5  แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับ (เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนที่ของตนเอง) 

 

5.2  พนักงานและลูกจางทุกคน 
 5.2.1  ทันทีที่พบเหต ุ

1) ในกรณีที่เหตุเกิดที่โรงกรองนํ้า การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง ให
แจงศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินทันทีโดยโทรศัพทแจงศูนยบัญชาการฯ ที่หมายเลข 054-217157    
และแจงตําแหนงที่พบเหตุโดยชัดเจน หรือหากไมสามารถควบคุม หรือกําจัดแกสคลอรีนไดใหเปด
สัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน   

2) แจงผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินของทาน  
โดยบอกตําแหนงที่พบเหตุที่ชัดเจน 

3) อยูในความสงบ และปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน   และเจาหนาที่อพยพอยางเครงครัด 

 
  5.2.2  เมื่อไดยินเสียงสัญญาณอพยพ  พนักงานตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1) ตั้งสติ อยาตื่นตระหนก                        
2) ในกรณีที่อยูในหองทํางานใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด  และออกจากหอง

ทํางานทันทีปดประตูหองทํางาน อยาลอคกุญแจ 
3) การอพยพใหดูสภาพแวดลอม และทิศทางของลม โดยพยายามอยูเหนือ

ลม และอยูในที่สูง เพราะคุณสมบัติของแกสคลอรีนจะมีมวลมากกวาอากาศจะลอยอยูที่ต่ํา 
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4) พนักงานทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือนําทางบุคคลภายนอก
ที่มาเยือนและเมื่อไปถึงจุดรวมพลแลวใหแจงชื่อผูมาติดตอน้ันกับเจาหนาที่อพยพ 

5) อพยพไปรวมพลที่เสาธง  หนาอาคารสํานักงาน (แผนผังปรากฏในหนา 2 
) และ รายงานตัวกับเจาหนาที่อพยพ 

6) รอฟงคําสั่งของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุ
ฉุกเฉิน เก่ียวกับการดําเนินการตอไป 

 

5.3   ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
   5.3.1 เปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในโซนของตนใหสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตามแผนฉุกเฉินปองกันแกสคลอรีนร่ัว โรงกรองนํ้า การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง
ได เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 
  5.3.2  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  
  5.3.3  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉินฯ   
   5.3.4 สํารวจพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ หากพบเห็นอุปกรณที่เก่ียวกับ
การปองกัน และระงับเหตุแกสคลอรีนร่ัว   เชน  ชุดตรวจจับแกสคลอรีนชํารุด  หรือมีสภาพผิดปกติ  
ใหรีบแจงงานผลิตโดยดวน   เพ่ือทําการแกไขใหอยูในสภาพใชงานได ตามปกติโดยเร็วที่สุด    
  5.3.5 สํารวจเสนทางอพยพอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือไมใหมีสิ่งใดที่วางกีดขวางเสนทาง 
และหากมีสิ่งใด  สภาพใดที่อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอพยพใหรีบแจงโดยดวนตองานอํานวยการ  
เพ่ือทําการแกไขทันที  
  5.3.6 เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ที่ มีความรุนแรงเกินความสามารถ ใหรีบแจง
ผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการกอนเหตุการณจะรุนแรง 

 

5.4  เจาหนาที่ระงับเหตุ และ กําจัดแกสคลอรีน 
    5.4.1  เมื่อไดรับแจงเหตุแกสคลอรีนร่ัว 

1) ในกรณีไดรับแจงเหตุใหถามขอมูลเพ่ือทราบชัดเจนถึงตําแหนง สถานที่เกิด
เหตุ 

2) ในกรณีประสบเหตุแกสคลอรีนร่ัว ใหใชเคร่ืองมือกําจัดแกสคลอรีนที่
เหมาะสมทําการระงับเหตุ 

3) หากไมสามารถระงับเหตุ หรือกําจัดแกสคลอรีนได ใหแจงไปยังศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉิน (งานอํานวยการ) และกดสัญญาณแจงเหตุ เตรียมรออพยพทันที  
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5.5   เจาหนาที่อพยพ 
 5.5.1   เมื่อไดยินสัญญาณอพยพ 
     1)  เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือเตรียมรอประกาศใหอพยพ

โดยคํานึงถึงความปลอดภัยกอนเสมอ  ในกรณีที่มิไดอยูในชั้นที่ตนรับผิดชอบใหแจงผูอํานวยการเหตุ
ฉุกเฉิน หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน ที่กําลังปฏิบัติงานอยูเพ่ือทราบแลวเตรียมอพยพตาม
คําสั่งของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินประจําอาคารน้ัน ๆ 

 
2)  ใหตรวจสอบดังตอไปนี้   

2.1) ไมมีผูใดติดคางในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 
2.2) ปดไฟและอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 
2.3) ปดประตูหองทํางานแตอยาลอคกุญแจ 

3) เมื่อไดยินประกาศใหอพยพ  สั่งการใหพนักงานทุกคนและผูมาติดตออพยพ 
ไปยังจุดรวมพล 

4) เมื่อไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  และกําชับให
ทําตามขอปฏิบัติอยางเครงครัด  

5) แจงผลการตรวจสอบรายชื่อพนักงานใหผูประสานงานที่จุดรวมพล  โดย
สรุปวามีผูใดสูญหายบาง 

6) รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอจากพนักงาน  และรายงานตอเจาหนาที่
ประสานงานที่จุดรวมพล 

 5.5.2  เม่ือไดรับแจงกรณีมีผูไดรับบาดเจ็บ  หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน  ๆ 

1) ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพและตําแหนงที่เกิด 
2) รายงานสภาพที่เกิดเหตุตอผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติตามคําสั่ง

อยางเครงครัด  
 

5.6 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (งานอํานวยการ) 
5.6.1  เมื่อไดรับแจงเหตุฉุกเฉิน หรือ  ไดรับสัญญาณจากเคร่ืองแจงเหตุฉุกเฉิน 

1) รายงานผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง และผูชวยผูจัดการ 
พรอมแจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  

2) หัวหนางานอํานวยการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายพรอมเคร่ืองมือกําจัดแกส
คลอรีน และ วิทยุสื่อสาร ไปยังที่เกิดเหตุในเบื้องตนเจาหนาที่จะพยายามระงับ และกําจัดแกส
คลอรีน  

3) แจงงานผลิต เพ่ือสงเจาหนาที่ตรวจสอบสาเหตุ และดําเนินการในสวนที่
เก่ียวของ 

4) แจงหนวยงานภายในและภายนอกที่เก่ียวของ  เพ่ือประสานงานและขอ
ความชวยเหลือหากจําเปน 
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5) เมื่อไดรับแจงวายังไมสามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได  ใหประกาศแจง
พนักงานเพ่ืออพยพทันท ี

6) ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน ( ผูจัดการการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาลําปาง ) 

 

5.7  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
5.7.1 เมื่อไดยินสัญญาณอพยพ  หัวหนาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีหนาที่

อํานวยการใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)  ดูแลปองกันมิใหบุคคลภายนอกที่ไมเกี่ยวของ
เขามาในอาคารการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง 

5.7.2 หัวหนาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จัดเจาหนาที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุ 
5.7.3 รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ  และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล 
5.7.4 อํานวยความสะดวก  ณ  ทางออก เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็ว

และปลอดภัย 
5.7.5 ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 9 - 
 

8. แผนการตรวจตรา 
 

งานผลิตเปนผูรับผิดชอบโดยจัดใหมีเจาหนาที่ เวรผลิตนํ้าประปา และดูแลบริเวณอาคาร
สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง 

หัวหนาผลิต หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน ผลิตนํ้าประปา โดยใหทําการตรวจตราในสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 

จุดที่ติดตั้งเคร่ืองจายแกสคลอรีน หองเก็บถังแกสคลอรีน หรือจุดที่เสี่ยงเปนประจํา
ทุกวัน 

กําหนดจุดตรวจทุกอาคารจายแกสคลอรีนแตละจุดตองมีการดสําหรับเซ็นชื่อ ทุก 
ๆ 1 ชั่วโมงหรือ 2  ชั่วโมง และนําการดมาให งานผลิตตรวจสอบเปนประจําทุกวัน 

ตรวจสอบชุดปองกันแกสคลอรีน เชน หนากากปองกัน ถังอัดอากาศ และอุปกรณ
ปองกันตางๆ ใหพรอมใชงาน ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทดสอบระบบตรวจจับแกสคลอรีนร่ัว และระบบเตือนภัยแจงเหตุฉุกเฉิน อยาง
นอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

 

7.  แผนอพยพ 

แผนอพยพน้ัน กําหนดขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของพนักงาน และ 
สถานประกอบการในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินแผนอพยพ ที่กําหนดขึ้นน้ัน มีองคประกอบตาง ๆ เชน 
หนวยตรวจสอบจํานวนพนักงาน ผูนําทาง จุดนัดพบ หนวยชวยชีวิต และยานพาหนะ ฯลฯ กําหนด
ผูรับผิดชอบในแตละหนวยงานทําหนาที่เปนเจาหนาที่อพยพ และใหมีการปฏิบัติดังน้ี 

7.1 มีหนาที่ตรวจนับจํานวนพนักงานวา มีการอพยพออกมาภายนอกบริเวณที่
ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม 

7.2 เปนผูนําทางพนักงานอพยพไปตามทางออกที่จัดไว 
7.3 จุดนัดพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” จะเปนสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่ง

พนักงานสามารถที่จะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได หากพบวาพนักงานอพยพ
ออกมาไมครบตามจํานวนจริง ซึ่งหมายถึงยังมีพนักงานติดอยูในพ้ืนที่ที่เกิด 

7.4 หากพบวายังมีพนักงานติดอยูในพื้นที่ที่เ กิดเหตุ ดําเนินการแจงหนวย
ชวยชีวิตและยานพาหนะ ใหเขาคนหาและทําการชวยชีวิตพนักงานที่ยังติดคางอยูในอาคารหรือใน
พ้ืนที่ที่ไดเกิดเหตุ รวมถึงกรณีของพนักงานที่ออกมาอยูที่จุดรวมพลแลวมีอาการเปนลม ช็อคหมดสติ
หรือบาดเจ็บ เปนตน หนวยชวยชีวิตและยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบื้องตน และติดตอ
หนวยยานพาหนะใหในกรณีที่พยาบาลหรือแพทยพิจารณาแลวตองนําสงโรงพยาบาล 
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8. แผนบรรเทาทุกข 
 

แผนบรรเทาทุกขจะประกอบดวยหัวขอตาง ๆ ดังน้ี 
1. การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 
2. การสํารวจความเสียหาย 
3. การรายงานตัวของเจาหนาที่ทุกฝาย และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพ่ือ

รอรับคําสั่ง 
4. การชวยชีวิตและขุดคนหาผูเสียชีวิต 
5. การเคลื่อนยายผูประสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชีวิต 
6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ 
7. การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย 
8. การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อใหธุรกิจสามารถดําเนินการไดโดยเร็ว

ที่สุด 
 

9. แผนการฟนฟูอาคารโรงกรองน้ํา การประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง 

9.1 แผนการฟนฟูอุบัติภัยข้ันตน               
   ในกรณีที่โรงกรองน้ําเกิดเหตุ ใหงานผลิต งานอํานวยการ  รวมกับคณะกรรมการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ทําการหาสาเหตุและแกไข โดยหาม
บุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของเขามายังบริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาดเม่ือระงับเหตุไดแลวใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมทั้งสารพิษตาง ๆ ที่อาจตกคางภายในอาคาร 

 
9.2 แผนการฟนฟูกรณีเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

ภายหลังเกิดเหตุบางสวน งานผลิต งานอํานวยการ  และคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จะตองเขาตรวจพ้ืนที่เพ่ือดูความเสียหาย 
และหามบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของเขาพ้ืนทีแ่ละปฏิบัติตามขอ  9.1  รวมทั้งไปแจงสํานักงานเทศบาล
และ หนวยราชการที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบพ้ืนที่ หากมีความเห็นรวมกันวาโรงกรองน้ําจุดเกิดเหตุ
ยังอยูในสภาพที่ปลอดภัยสามารถใชงานได ใหงานอํานวยการ รีบแจงผูบังคับบัญชา เพ่ือขอจัดสรร
งบประมาณมาดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขามาทําการฟนฟูพื้นที่เปนการดวน 

 

9.3  แผนการฟนฟูกรณีเกิดเหตุรุนแรง 
  ภายหลังเหตุรุนแรง ใหงานผลิตปดก้ันบริเวณดังกลาวใหมิดชิดเพื่อหามบุคคลเขา

โดยไมไดรับอนุญาต และใหประสานงานไปยังการประปาสวนภูมิภาคเขต 9  เพ่ือใหเขาสํารวจสภาพ
โรงกรองนํ้าจุดเกิดเหตุยังสามารถใชงานไดหรือไม หากยังสามารถใชไดใหดําเนินการจัดจาง
ผูรับเหมาเขาทําการฟนฟูพ้ืนที่แตหากไมสามารถใชการได ใหรีบแจงผูวาการ ฯ ทันที เพื่อขอ
ความเห็นในการจัดหาสถานที่ทํางานใหมเปนการชั่วคราว 

 



- 11 - 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 
   นอกเวลาทํางาน  
 หัวหนางานที่ตรวจสอบเวร สํานักงานเปนผูมีอํานาจในการสั่งการจนกวาผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้นของการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง จะมาถึงที่เกิดเหตุและทันทีที่ไดรับแจงเหตุให
แจงความไปยัง   

 สถานีตํารวจภูธรเมืองลําปาง  สํานักงานตํารวจแหงชาติ   
      หมายเลขโทรศัพท  054-223339 หรือ 191 
   กรมปองกัน และ บรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง   กระทรวงมหาดไทย   
      หมายเลขโทรศัพท 054-313443 
 กรมปองกัน และ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลําปาง  กระทรวง มหาดไทย    
      หมายเลขโทรศัพท 054-265073 
 และปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวขางตน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-12-  

 

การกําหนดตัวบุคคลและหนาท่ีเพื่อระงับเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
 

บริเวณอาคาร …ที่อยูในพื้นที่สํานักงานทั้งหมด.................. 
ผูรับผิดชอบ(ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน)         1. ….ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขา

ลําปาง        
ผูรับผิดชอบ(ผูชวยผูอํานวยเหตฉุุกเฉิน)  2. ….ผูชวยผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค

สาขาลําปาง 
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่ระงับเหตุฉุกเฉิน      1. ….หัวหนางานผลิต 
                                             2. ชื่อ….นายสมเจตน  สุวรรณคําวงศ 
                   3. ชื่อ….นายประวิน  พรมริน 
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่อพยพ          1. ชื่อ….หัวหนางานอํานวยการ                  
                                                   2. ชื่อ….หัวหนางานบริการฯ 
                   3. ชื่อ….นายพรพรต ไสยวุฒิ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ

ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน

เจาหนาท่ีระงับเหตุฉุกเฉิน เจาหนาที่อพยพ
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ลําดับข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
 

 
 

เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกลิ่นคลอรีน 

หรือไม 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

ไมไดกล่ินคลอรีน 

ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับ 

ไดกล่ินคลอรีน 

ตรวจสอบหา
รอยรั่ว 

รั่วที่ถัง รั่วที่วาลว 

ใชแอมโมเนีย 
ตรวจเช็ครอยรั่ว 

ยังรั่วอยู แกไขหยุดร่ัว 

สวมหนากากปองกัน
ไอพิษ 

ใชเชฟตี้แค็ป 
ใชเซฟต้ี 

ไซลินเดอร 

ตอเขาเครื่องจายเพื่อนําไปใชอีกหรือระบายทิ้ง 
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แผนอพยพ 

 

 

 
                                 
                                           
 
 

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินหรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
สั่งใชแผนอพยพ 

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินหรือ 
ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

แจงใหพนักงานอยูในจุดรวมพล 
จนกวาเหตุการณจะสงบ 

 ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินหรือ 
ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

สั่งหนวยชวยชีวิตคนหา 

หนวยชวยชีวิตคนหา 
ดําเนินการคนหาและรายงาน 

ผูตรวจสอบยอดแจงยอดพนักงานแตละฝายใหแกผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินหรือผูชวย
ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินทราบ ณ จุดรวมพล 

 

ถามีผูปวยหรือผูบาดเจ็บนําสงโรงพยาบาล 

- ประชาสัมพันธ ติดตอทุกสายงาน 
-  กดสัญญาณเตือนภัยยาว 3 คร้ัง 

 

ผูบังคับบัญชาแตละงานหรือเจาหนาที่กําจัดแกสเบื้องตน 
นําพนักงานออกจากพ้ืนที่ไปยังจุดรวมพล 

ผูตรวจสอบยอด พนักงานแตละงานทําการตรวจสอบยอด 

ครบ ไมครบ 



 
 

 

การเคล่ือนยายผูที่ไดรับแกสคลอรีนหมดสติ ออกจากที่เกิดเหตุ 
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                    การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับแกสคลอรีนหมดสติ 
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อุปกรณปองกันคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

1.  ชุดปองกันทั่วไป 

 

ขอหามในการกําจัดแกสคลอรีน  หามดําเนินการกําจัดแกสคลอรีน เพียงลําพังคนเดียว 
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2. ชุดปองกันที่ใชงานระงับเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
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การเขาระงับเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

 
 
หากถังคลอรีนร่ัวออกมาในสภาพของเหลว ตองทําการหมุนถังใหตําแหนงที่ร่ัวไหลขึ้น

ดานบน เพ่ือใหคลอรีนที่ร่ัวไหลอยูในสภาพของไอแกส ( Vapor Phase ) และปฏิบัติตามขั้นตอน
อยางเครงครัด 

หากตองมีการอพยพ  ใหใชระบบการสื่อสารที่เหมาะสม  ทําการอพยพผูคนทั้งหมดออก
จากพื้นที่ที่อาจจะไดรับผลกระทบ ( พื้นที่โดยรอบ ทั้งตนลม และ ทายลม ) การอพยพควรเปนใน
ทิศทางตนลม 

ผูเขาระงับเหตุ ตองเขาทางเหนือลม และ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ต่ํากวาจุดร่ัวไหล เน่ืองจากแกส
คลอรีนมีมวลหนักกวาอากาศ ซ่ึงอาจไหลมาสะสมในจุดที่ต่ํากวาได และ ตองใสชุดปองกันสารเคมี
พรอมเคร่ืองชวยหายใจ ชนิดถังอัดอากาศ  หามใชเครื่องชวยหายใจชนิดตัวกรอง 

    

                 

ทิศทางตนลม 
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ขอจํากัดของเครื่องชวยหายใจ 
1. เคร่ืองชวยหายใจแบบ ชนิดตัวกรอง 

   1.1 ใชในการเขาระงับเหตุ ไมเกิน  15  นาท ี
   1.2 ตัวกรองแกสพิษ มีอายุการใชงานประมาณ  2 ป (เม่ือมีการใชงาน) และเม่ือยังไมมี
การใชงานของตัวกรอง อายุจะอยูประมาณ 4  ป หลังจากวันที่ผลิต 

 1.3 เมื่อมีกลิ่นของสารเคมีเขามา แสดงวาตัวกรองอากาศหมดอาย ุ
 
2. เคร่ืองชวยหายใจแบบ ชนิดถังอัดอากาศ ( SCBA ) 

              2.1 ใชในการเขาระงับเหตุ ไมเกิน  45  นาที  (ใชงานจริง 35 นาที่ อีก 10 นาที - เผื่อ
การออกจากที่เกิดเหต)ุ 

     2.2 ถังอัดอากาศตามมาตรฐานของ กปภ. มีความจุ 6 ลิตรน้ํา (ใชในการกูภัยได - ทุก
ประเภท ยกเวน การกูภัยในนํ้า) 

     2.3 ถังอัดอากาศตองมีการตรวจสอบทุก 5 ป 
     2.4 ในการเขาระงับเหตุ 1 คร้ัง ไมควรใชเกิน 2 ถัง / ผูปฏิบัติ 1 คน 
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วิธีการใสชุดเครื่องชวยหายใจแบบ ชนิดถังอัดอากาศ ( SCBA ) 
1. จัดวางถงัอากาศใหวาลวหันออกจากตัว และจัดสายรัดไหลใหอยูนอกถังอากาศ จากน้ัน

ใชมือทั้ง 2 ขางจับที่แกนเหล็กของที่ยึดถังอากาศ 
2. ยกถังอากาศขามศรีษะ โดยใหแขนทั้งสองขางสอดเขาไปในสายรัดไหล 
3. คอยๆปลอยใหถังอากาศเลื่อนลงไปอยูกลางหลัง 
4. ดึงสายรัดไหลลงจนกระทั่งกระชับ 
5. ติดสานรัดเอว 
6. ปรับสายรัดเอวใหกระชับ โดยการดึงปลายของสายรัดเอว 
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วิธีการใสหนากาก 

1. ปรับสายรัดศีรษะที่หนากากใหพอดีกับศีรษะ 
2. สวมหนากากเขาทางดานหนาโดยใหคางอยูอยูที่ตําแหนงคางหนากาก 
3. ดึงตาขายใหครอบศีรษะ 
4. ดึงสายรัดคอใหกระชับ โดยการดึงสายรัดไปทางดานหลัง 
5. ปรับตําแหนงหนากากใหกระชับกับใบหนา 
6. ดึงสายรัดศีรษะใหกระชับ โดยการดึงสายรัดไปทางดานหลัง 

                                                                     

 

7. ทําการติดตั้ง  Regulator เขากับหนากาก และ เปดวาลวจายอากาศของถังอากาศ 
ประมาณ 1 รอบคร่ึง โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และ จะมีสัญญาณดังขึ้น 

8. เช็คมาตรวัดแรงดันของถังอากาศตองอยูในตําแหนง Full  
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การเคลื่อนยายถังแกสคลอรีน ขนาด 100 กิโลกรัม ( ภายในบริเวณ ) 

 

 

 

 

การขนสงถังแกสคลอรีน ขนาด 100 กิโลกรัม ( ภายนอกบริเวณ ) 

 

 

 

 

 

 



เอกสารอางอิง 

แผนบรรเทาภัยพิบัติการประปาสวนภูมิภาค ป 2553. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กอง 
กิจการสัมพันธ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล.  

หลักการและมาตรการปองกันภัยจากคลอรีน ฉบับปรับปรุง ป 2551. กลุมความชวยเหลือกรณี
ฉุกเฉินการขนสงผลิตภัณฑคลอรอัลอาไล. กรุงเทพ. 


