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บทนํา 

  ดวยในขบวนการผลิตนํ้าประปาของ กปภ. มีการนําคลอรีนมาใชในขบวนการฆาเชื้อโรคที่ปะปน
มากับน้ําดิบ และ ความปลอดภัยในเร่ืองแกสคลอรีน เปนสิ่งที่  กปภ. ใหความสําคัญ จึงสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการเพ่ือปองกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอชีวิต  และทรัพยสินของพนักงาน หรือบุคคลที่มาติดตอ  และ 
ชุมชนรอบบริเวณ โรงกรองนํ้าสํานักงานประปา อยางจริงจังและเปนระบบ 

           การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา   จึงจัดทําแผนรองรับสถานการณที่จะเกิดขึ้นภายในภาคหนา
กรณีแกสคลอรีนร่ัว ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยของพนักงาน เจาหนาที่ และ บุคคลที่มาติดตอ  เปน
แผนแมบทสําหรับการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่เก่ียวของ   เน่ืองจากพนักงานทุกคนในการประปาสวนภูมิภาคสาขา
พะเยา  มีสวนสําคัญในการรวมดูแลความปลอดภัย และเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและปองกันสิ่งที่อาจกอใหเกิด
อันตรายทั้งแกตนเองและผูอื่นเม่ือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณแีกสคลอรีนรั่ว การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 

วันที่  20  กุมภาพันธ 2555              หนา 2   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีแกสคลอรีนรั่ว  การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา 
 

บทท่ี 1 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีแกสคลอรีนร่ัว   การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา 
 
1.วัตถุประสงคของแผนฯ  

1. เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล  ทรัพยสิน สภาพแวดลอม และ ชุมชนรอบบริเวณ โรงกรองนํ้า 
การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา  หรือเกิดขึ้นนอยที่สุด 

2. เพ่ือระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากขึ้น 
3. ดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
4. เพ่ือใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาที่รับผิดชอบของพนักงานที่

เกี่ยวของในเหตุฉุกเฉิน 
5. เพ่ือใหสามารถประสานงานกับเจาหนาที่ดับเพลิง  และหนวยบรรเทาสาธารณภัยของทางราชการไดอยาง

ถูกตอง 

 

2.ขอบเขตการดําเนินงานของแผนฯ 
พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน ขัน้ตอน

การปฏิบัตขิณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการประปา และสถานี
ผลิตนํ้า ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาค 

 

3.กําหนดพ้ืนท่ีที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 
เม่ือมคีําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาทีอ่พยพประจําแตละ

อาคาร  นําพนักงานที่อยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่อาจติดอยูในอาคาร   

 

4. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Headquarters) 
งานประชาสัมพันธ อาคารสํานักงานช้ัน 1 

- หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง 0 – 54431-090 
- หมายเลขโทรศัพทติดตอภายในของศูนย ฯ  0 – 54431-090 
- หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน 08-1603-4216 
- หมายเลขโทรสาร 0 – 5448-1990 
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โรงสูบน้ําแรง
สูงเดิม 

ถังสูงบนดิน 
500 ลบม. 

      ถังสูงใหม 
       500 ลบม. 

โพเตชั่น 1 

โพเตช่ัน 2 

 
 

โรงกรองนํ้า 1500    ลบม. 

บันไดกระโจน 

โรงกรองน้ําขนาด 
       400  ลบม. 

   
โรงสูบน้ําแรงสูงใหม 

โรงจายสารสมและ          
คลอรีน 

         
ถังนํ้าใสขนาด  8000  ลบม. 

 วัดพระธาตุจอมทอง 

จุดรวมพล 

ที่ทํางาน 

แผนผังจุดรวมพลโรงกรองน้ําดอยจอมทอง 

บานพักพนักงาน 

สระพักตะกอน สระพักตะกอน 
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ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Headquarters) 

โรงสารสมและจาย
แกสคลอรีน 

โรงกรองน้ําขนาด
400 ลูกบาศเมตร 

ศูนยบัญชาการ 

โรงสูบน้ําแรงสูงเกา 

ถังบนดิน 

ถังสูงใหม 

โรงสูบน้ําแรงสูงใหม 

อันตราย FLOAT 
ATION

2 

 

โรงกรองน้ํา
ขนาด 1500 
ลูกบาศเมตร 

 

ถังน้ําใส ขนาด  
8000 ลูกบาศเมตร 

 

บันไดกระโจน 

FLOAT 
ATION

1 
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5.แผนการปฏิบัติงานและผูรับผิดชอบ 
 5.1 ฝายบริหาร 
 5.2 พนักงาน และ ลูกจางทุกคน 
 5.3 ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
 5.4 เจาหนาที่ระงับ และ กําจัดแกสคลอรีน 
 5.5 เจาหนาที่อพยพ 
 5.6 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ( งานประชาสัมพันธ ) 
 5.7 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  
 

5.1  ฝายบริหาร 
5.1.1  ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสม่ําเสมอ  และสนับสนุนการดําเนินการ 

ดานความปลอดภัยของ กปภ. 
5.1.2  พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และ  กําจัดแกสคลอรีน 
5.1.3  ปฏิบัติตามขอปฏิบัติสําหรับพนักงาน (เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนที่โรงกรองนํ้า ) 
5.1.4  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน บัญชาการ เม่ือเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 
5.1.5  แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับ (เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนที่ของตนเอง) 
 

5.2  พนักงานและลูกจางทุกคน 
5.2.1  ทันทีที่พบเหตุ 

5.2.1.1    ในกรณีที่เหตุเกิดที่โรงกรองนํ้า การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา ใหแจงศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทันทีโดยโทรศัพทแจงศูนยบัญชาการฯ ที่หมายเลข 0 -
54431090    และ แจงตําแหนงที่พบเหตุโดยชัดเจน หรือหากไมสามารถควบคุม 
หรือกําจัดแกสคลอรีนไดใหเปดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน   

5.2.1.2   แจงผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินของทาน  โดยบอก
ตําแหนงที่พบเหตุที่ชัดเจน 

5.2.1.3  อยูในความสงบ และ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวย
ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน   และเจาหนาที่อพยพอยางเครงครัด 

      5.2.2   เม่ือไดยินเสียงสัญญาณอพยพ  พนักงานตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 
5.2.2.1  ตั้งสติ อยาตื่นตระหนก                       

 
5.2.2.2  ในกรณีที่อยูในหองทํางานใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด  และออกจากหองทํางานทันที

ปดประตูหองทํางาน อยาลอคกุญแจ 
5.2.2.3   การอพยพใหดูสภาพแวดลอม และ ทิศทางของลม โดยพยายามอยูเหนือลม และ อยู

ในที่สูง เพราะคุณสมบัติของแกสคลอรีนจะมีมวลมากกวาอากาศ จะลอยอยูที่ต่ํา 
5.2.2.4   พนักงานทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือนําทางบุคคลภายนอกที่มาเยือน

และเมื่อไปถึงจุดรวมพลแลวใหแจงชื่อผูมาติดตอนั้นกับเจาหนาที่อพยพ 
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5.2.2.5   อพยพไปรวมพลที่เสาธง  หนาอาคารสํานักงาน (แผนผังปรากฏในหนา 2 ) และ 
รายงานตัวกับเจาหนาที่อพยพ 

5.2.2.6   รอฟงคําสั่งของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน เก่ียวกับ
การดําเนินการตอไป 

 

5.3   ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
5.3.1  เปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาที่อพยพในโซนของตนใหสามารถปฏิบัติหนาที่

ตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน  และ ระงับเหตุฉุกเฉิน  โรงกรองนํ้า การประปาสวนภูมิภาค สาขา
พะเยา ได เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

5.3.2  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  
5.3.3  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และ ระงับเหตุฉุกเฉิน   
5.3.4  สํารวจพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ  หากพบเห็นอุปกรณที่เกี่ยวกับการปองกัน       

และระงับเหตุแกสคลอรีนร่ัว   เชน  ชุดตรวจจับแกสคลอรีนชํารุด  หรือมีสภาพผิดปกติ  ใหรีบ
แจงงานผลิตโดยดวน   เพ่ือทําการแกไขใหอยูในสภาพใชงานได ตามปกติโดยเร็วที่สุด    

5.3.5  สํารวจเสนทางอพยพหนีไฟอยางสม่ําเสมอ  เพื่อไมใหมีสิ่งใดที่วางกีดขวางเสนทางหนีไฟ และ         

หากมีสิ่งใด  สภาพใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอพยพหนีไฟใหรีบแจงโดยดวนตองาน
อํานวยการ  เพื่อทําการแกไขทันที  

5.3.6  เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ที่มีความรุนแรงเกินความสามารถ ใหรีบแจงผูเชี่ยวชาญมาดําเนินการ
กอนเหตุการณจะรุนแรง 

 

5.4  เจาหนาที่ระงับเหตุ และ กําจัดแกสคลอรีน 
      5.4.1  เม่ือไดรับแจงเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

         5.4.1.1 ในกรณีไดรับแจงเหตุใหถามขอมูลเพ่ือทราบชัดเจนถึงตําแหนง สถานที่เกิดเหตุ 
  5.4.1.2  ในกรณีประสบเหตุแกสคลอรีนร่ัว ใหใชเคร่ืองมือกําจัดแกสคลอรีนที่เหมาะสมทําการ

ระงับเหตุ 
  5.4.1.3  หากไมสามารถระงับเหตุ หรือ กําจัดแกสคลอรีนได ใหแจงไปยังศูนยบัญชาการเหตุ

ฉุกเฉิน ( งานประชาสัมพันธ ) และ กดสัญญาณแจงเหตุ เตรียมรออพยพทันที  
 

5.5   เจาหนาที่อพยพ 
5.5.1  เมื่อไดยินสัญญาณอพยพ 

5.5.1.1 เตรียมรายชื่อพนักงานในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือเตรียมรอประกาศใหอพยพโดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยกอนเสมอ  ในกรณีที่มิไดอยูในชั้นที่ตนรับผิดชอบใหแจงผูอํานวยการ
เหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน ที่กําลังปฏิบัติงานอยูเพ่ือทราบแลว
เตรียมอพยพตามคําสั่งของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินประจําอาคารนั้น ๆ 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณแีกสคลอรีนรั่ว การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 

วันที่  20 กุมภาพันธ 2555           หนา 7   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา    การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา                                                                                         
 

 
 

5.5.1.2 ใหตรวจสอบดังตอไปน้ี   

 ไมมีผูใดติดคางในพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 

 ปดไฟและอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 

 ปดประตูหองทํางานแตอยาลอคกุญแจ 
5.5.1.3 เ ม่ือไดยินประกาศใหอพยพ  สั่งการใหพนักงานทุกคนและผูมาติดตออพยพ             

ไปยังจุดรวมพล 
5.5.1.4 เมื่อไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  และกําชับใหทําตาม     

ขอปฏิบัติอยางเครงครัด  
5.5.1.5 แจงผลการตรวจสอบรายชื่อพนักงานใหผูประสานงานที่จุดรวมพล  โดยสรุปวามีผูใด

สูญหายบาง 
5.5.1.6 รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอจากพนักงาน   และรายงานตอเจาหนาที่ประสานงานที่จุด

รวมพล 

5.5.2  เมื่อไดรับแจงกรณีมีผูไดรับบาดเจ็บ  หรือเหตุฉุกเฉินอื่น  ๆ 

5.5.2.1 ตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพและตําแหนงที่เกิด 
5.5.2.2 รายงานสภาพที่เกิดเหตุตอผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด  

 

5.6 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ( งานประชาสัมพันธ ) 

5.6.1  เมื่อไดรับแจงเหตุฉุกเฉิน หรือ  ไดรับสัญญาณจากเครื่องแจงเหตุฉุกเฉิน 
5.6.1.1 รายงานผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค  สาขาพะเยา และหัวหนางานผลิต  พรอมแจง

เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  
5.6.1.2 หัวหนางานอํานวยการ หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายพรอมเคร่ืองมือกําจัดแกสคลอรีน และ 

วิทยุสื่อสาร ไปยังที่เกิดเหตุในเบื้องตนเจาหนาที่จะพยายามระงับ และ กําจัดแกส
คลอรีน  

5.6.1.3 แจงงานผลิต เพ่ือสงเจาหนาที่ตรวจสอบสาเหตุ และดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ 
5.6.1.4 แจงหนวยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวของ  เพื่อประสานงานและขอความชวยเหลือ

หากจําเปน 
5.6.1.5 เม่ือไดรับแจงวายังไมสามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได  ใหประกาศแจงพนักงานเพ่ืออพยพ

ทันท ี
5.6.1.6 ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน ( ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขา

พะเยา ) 
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5.7  เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) 
5.7.1 เมื่อไดยินสัญญาณอพยพ  หัวหนาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยมีหนาที่อํานวยการให

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)  ดูแลปองกันมิใหบุคคลภายนอกที่ไมเก่ียวของเขามา
ในอาคาร  การประปาสวนภูมิภาค  สาขาพะเยา 

5.7.2 หัวหนาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จัดเจาหนาที่ ไปยังจุดที่เกิดเหตุ 
5.7.3 รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอ  และนําสงเจาหนาที่ประสานงานที่จุดรวมพล 
5.7.4 อํานวยความสะดวก  ณ  ทางออกประตูหนีไฟ  เพ่ือใหการอพยพเปนไปดวยความรวดเร็ว

และปลอดภัย 
5.7.5 ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดในสัญญาจาง 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนรั่ว 

          6.7.1 ข้ันตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
 งานผลิตเปนผูรับผิดชอบโดยจัดใหมีเจาหนาที่ เวรผลิตนํ้าประปา และดูแลบริเวณอาคารเก็บแกสคลอรีน 

หัวหนาผลิต หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน โดย
ใหมีการจัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนร่ัว ดังน้ี 
 1.  ตรวจตราสภาพจุดติดตั้งถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกส หรือจุดเสี่ยงเปนประจําทุกวัน ใหอยูในสภาพ
ดีและปลอดภัย 
          2.  กําหนดจุดตรวจทุกอาคารจายแกสคลอรีนแตละจุดตองมีการดสําหรับเซ็นชื่อ ทุก ๆ 1 ชั่วโมงหรือ 2     
ชั่วโมง และนําการดมาให งานผลิตตรวจสอบเปนประจําทุกวัน 

 3.  เก็บถังไวในที่รม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 
 4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพ่ือใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดสงพนักงานที่

ทํางานเก่ียวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกันและระงับสารเคมีอันตราย 
 5. ควรทําปายหมายเลขทีถ่ัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
 6. อยาใชวิธีการจายแกสที่ไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผานเคร่ืองจายแกส

คลอรีน 
 7. จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่จําเปนไว และตองอยูในสภาพที่พรอมจะ     

ใชงาน ไดทันท ี
   7.1  อุปกรณเตือนภัย - เคร่ืองตรวจแกสคลอรีนร่ัว 
   7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

       -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
       -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 

    7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
         -  ฝาครอบนิรภัย 
         -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบติดตั้งและใชเคร่ืองจายแกสคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  บํารุงรักษาไมยาก 
   9.   มีระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจายแกสที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
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  10. ติดตั้งเคร่ืองทําลายแกสคลอรีนทุกแหงที่มีเคร่ืองจายแกสคลอรีนใชงาน  เมื่อแกสคลอรีนร่ัวเคร่ืองก็จะ
ทําลายคลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 

 11. กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเก่ียวกับแกคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด 
จริงจัง และตอเน่ือง 

 12. ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และระงับ
อันตรายจากแกสคลอรีน 

  13. จัดหาเคร่ืองเตือนภัย เชน เคร่ืองตรวจจับคลอรีนร่ัว  เคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก
ปองกันคลอรีน  ถุงมือ  รองเทา  หมวก  เคร่ืองมือ  อุปกรณควบคุมและระงับอันตราย 
เชน  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภัย 

   14. มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณปองกันและระงับ
อันตรายจากแกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเน่ือง 

  15. ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของที่
จะตองขอความชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

6.7.2  ข้ันตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนร่ัว 
     1.ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 

               2.เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
               3.ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันท ี

   4.ตรวจสอบหารอยร่ัวใหพบวาร่ัวที่ใด 
               5.ร่ัวที่เคร่ืองจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 

   6.ร่ัวที่วาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
   7.ร่ัวที่หลอดคลอรีนใหลากทิ้งลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
   8.ระบายแกสทิ้ง หรือตอเขากับเคร่ืองจายแกสนําไปใชตามปกต ิ

 9.ใหสังเกตที่เกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 วัน 
จึงนําหลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 

9.1 หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบงัคับบัญชาตอไป  
9.2 หากประเมินสถานการณแลวพบวาการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ตองรีบออกมาจาก

จุดที่เกิดเหตุ รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันท ี
9.3 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งหมดรวมกัน

วางแผนที่จะดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วที่สุด 
9.4 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอ่ืน  ๆที่เก่ียวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัย

อยูในบริเวณใกลเคียงไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัย(จุดรวมพล) ที่กําหนดไวในแผน 
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การอพยพบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

  -  กําหนดพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนที่วางไวกอน 
   -  กอนที่จะอพยพไปยังพ้ืนที่ที่ปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางที่สารเคมีฟุงกระจายน้ัน    
ไมควรที่จะเปนจุดที่รวมพล ถาสารเคมีที่ฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตองดําเนนิการเปลี่ยนจุดรวม
พลทันท ี
   - อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร น้ํา และสิ่งที่จําเปนอื่น ๆ  
   - ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีที่ฟุงกระจายไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับไปยังที่พัก 

9.5 หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาวเพ่ือขอคําแนะนําหรือ
เพ่ือใหเขามาดําเนินการระงับเหต ุ

9.6 หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูกที่
เพ่ือรอใชในคร้ังตอไป 
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แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุการณแกสคลอรีนรั่ว 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบหา
รอยรั่ว 

ไมไดกลิ่นคลอรีน ไดกล่ินคลอรีน 

ยังรั่วอยู 

ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับ 

ร่ัวที่ถัง 

รั่วที่วาลว 

เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกล่ินคลอรีน 

หรือไม 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

สวมหนากากปองกันไอพิษ 

ใชเซฟตี ้
ไซลินเดอร ใชเชฟตี้แค็ป 

ใชแอมโมเนีย 

ตรวจเช็ครอยรั่ว 

ตอเขาเครื่องจายเพ่ือนําไปใชอีกหรือระบายทั้ง 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณแีกสคลอรีนรั่ว การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 

วันที่  20 กุมภาพันธ 2555           หนา 12   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา    การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา                                                                                         
 

6.7.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 
1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนที่ไดรับความเสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เคร่ืองมือใหมมาซอมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนที่เสียหายเพ่ือกลับสูสภาพพรอมใชงานใหเร็วที่สุด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อม่ันในการใหความชวยเหลือของ การประปา

สวนภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวอยางเต็มที่และเทาเทียมกัน 

 
7.จัดทําแผนการฟนฟูอาคารโรงกรองนํ้า การประปาสวนภูมิภาค สาขาพะเยา 

     แผนการฟนฟูอุบัติภัยขั้นตน               
   ในกรณีที่โรงกรองนํ้าเกิดเหตุ ใหงานผลิต , งานอํานวยการ  รวมกับคณะ กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนา
มัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน ทําการหาสาเหตุและแกไข โดยหามบุคคลที่ไมมีหนาที่เก่ียวของเขามายัง
บริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาดเม่ือระงับเหตุไดแลวใหมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมทั้งสารพิษตาง ๆ  
ที่อาจตกคางภายในอาคาร 

     แผนการฟนฟูกรณีเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
ภายหลังเกิดเหตุบางสวน งานผลิต , งานอํานวยการ  และ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดลอมในการทํางาน จะตองเขาตรวจพื้นที่เพื่อดูความเสียหาย และ หามบุคคลที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาพ้ืนที่
และปฏิบัติตามขอ  9.1  รวมทั้งไปแจงสํานักงานเทศบาลและ หนวยราชการที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบพื้นที่ หากมี
ความเห็นรวมกันวาโรงกรองนํ้าจุดเกิดเหตุยังอยูในสภาพที่ปลอดภัยสามารถใชงานได ใหงานอํานวยการ รีบแจง
ผูบังคับบัญชา เพ่ือขอจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขามาทําการฟนฟูพ้ืนที่เปนการดวน 
      แผนการฟนฟูกรณีเกิดเหตุรุนแรง 

ภายหลังเหตุรุนแรง ใหงานผลิตปดกั้นบริเวณดังกลาวใหมิดชิดเพ่ือหามบุคคลเขาโดยไมไดรับอนุญาต และให
ประสานงานไปยังการประปาสวนภูมิภาค เขต 9     เพ่ือใหเขาสํารวจสภาพโรงกรองนํ้าจุดเกิดเหตุยังสามารถใชงาน
ไดหรือไม หากยังสามารถใชไดใหดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขาทําการฟนฟูพ้ืนที่แตหากไมสามารถใชการได ใหรีบ
แจงผูวาการ ฯ ทันที เพ่ือขอความเห็นในการจัดหาสถานที่ทํางานใหมเปนการชั่วคราว 
        นอกเวลาทํางาน หัวหนางานที่ตรวจสอบเวร สํานักงานเปนผูมีอํานาจในการสั่งการจนกวาผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นของการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง จะมาถึงที่เกิดเหตุและทันทีที่ไดรับแจงเหตุใหแจงความไปยัง   
       สถานีตํารวจภูธรเมืองพะเยา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ      
         หมายเลขโทรศัพท  0-5422-3339 หรือ 191 
       กรมปองกัน และ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา  กระทรวง มหาดไทย    
         หมายเลขโทรศัพท 0-5426-5073 
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8. รายชื่อผูเกี่ยวของกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง 
โทรศัพท 

สํานักงาน โทรสาร มือถือ 
นายประดิษฐ   วรรณสอน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค

สาขาพะเยา 
0-5443-1090 0-5448-1990 08-1603-4216 

นายอานุภาพ  วัฒนสมบูรณ หนง.ผลิต กปภ.สาขาพะเยา 0-5443-1090 0-5448-1990 08-1706-4013 
นายสนิท    ใจลา พนักงานผลิตน้ํา 0-5443-1090 0-5448-1990 084-810-8342 
นายวีรพงษ   พรหมพัง นายชางไฟฟา 0-5443-1090 0-5448-1990 089855-3228 
นายประพนธ  หะพะวงค นายชางเครื่องกล 0-5443-1090 0-5448-1990 086923-0496 
นายวีรพงษ   ระวังทรัพย ชางเครื่องกล 0-5443-1090 0-5448-1990 089-853-1905 
นายกฤษฎา   อุบลจิตร ชางไฟฟา 0-5443-1090 0-5448-1990 081-386-9575 
นายขยรยศ   ภักดี ชางไฟฟา 0-5443-1090 0-5448-1990 084-475-1177 
นายเรืองกิจ   เทพพา ชางเครื่องกล 0-5443-1090 0-5448-1990 081-409-1086 
นายชัยยา   ปะทะนมปย หนง.บริการฯ กปภ.สาขาพะเยา 0-5443-1090 0-5448-1990 083-319-8305 
น.ส. กล่ินสุมาลย ศรีปญญา หนง.อํานวยการ กปภ.สาขาพะเยา 0-5443-1090 0-5448-1990 086-671-3413 
นายสิทธิไกร  ไชยสาร ชางโยธา 0-5443-1090 0-5448-1990 089-835-8068 
นายสมนึก  เพ่ิมธัญกร พนักงานบริการ 0-5443-1090 0-5448-1990 084-805-8533 
พ.ต.อ.บัญญัติ เนตรสุวรรณ สถานีตํารวจภูธรเมืองพะเยา   0-5443-1888 

หรือ 191 
0-5448-0770  081-884-6248 

นายอาทิตย   มานัสสา กรมปองกัน และ บรรเทาสา
ธารณภัย 

0-5426-5073 
 

0-5426-5073 
 

- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณแีกสคลอรีนรั่ว การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 

วันที่  20 กุมภาพันธ 2555           หนา 14   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา    การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา                                                                                         
 

 

ข้ันตอนปฏิบัติและผูรับผิดชอบ 
 

บริเวณอาคาร …ที่อยูในพ้ืนที่สํานักงานทั้งหมด.................. 
ผูรับผิดชอบ(ผูอํานวยการดับเพลิง)             

1. ชื่อ…นายประดิษฐ  วรรณสอน....…… 
ผูรับผิดชอบ(ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง)    

2.  ชื่อ... นายอานุภาพ  วัฒนสมบูรณ......... 
ผูรับผิดชอบเจาหนาที่ระงับเหตุฉุกเฉิน       

1.  ชื่อ…นายสนิท  ใจลา.……………..…..… 
2.  ชื่อ…นายวีรพงษ  พรมพัง…..………… 
3.  ชื่อ...นายประพนธ  พะหะงวศ....….... 
4.  ชื่อ... นายวีรพงษ    ระวังทรัพย......... 
5.  ชื่อ...นายกฤษฎา    อุบลจิตร............. 
6.  ชื่อ...นายขจรยศ     ภักดี................... 
7.  ชื่อ...นายเรืองกิจ    เทพพา................ 

ผูรับผิดชอบเจาหนาที่อพยพ                          
1. ชื่อ…นายชัยยา  ปะทะนมปย…….………     
2. ชื่อ...นางสาวกลิ่นสุมาลย  ศรีปญญา .... 

 3. ชื่อ…นายสิทธิไกร     ไชยสาร................ 
4. ชื่อ…นายสมนึก   เพ่ิมธัญญากรณ......... 

      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
หรือ 

ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

เจาหนาที่ระงับเหตุฉุกเฉิน เจาหนาที่อพยพ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
 
                                                          ใหรายงาน 
       ถากําจัดได                     ผูบังคับบัญชา                          รายงาน 
                     ตามลําดับ 
 

 
                                                                
                                                                                

 
 
 
       ถากําจัดไมได                                   รายงาน                                 ถากําจัดไมได 

                รายงาน 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใหดําเนินการ
กําจัดทันท ี

 

หัวหนางาน 
ผูจัดการ 
/ ผูชวย 

พนักงานที่พบเหต ุ
แกสคลอรีนร่ัว 

 

ใหบอกเพ่ือนรวมงาน 
หรือ หัวหนา 

 

 - ใชแผนปฏิบัติการ
ระงับเหตุฉุกเฉินข้ัน 
ตน 
………………....... 
- แจงประชาสัมพันธ 
- แจงเจาหนาที่ความ 
- ปลอดภัยในการทํา 
   งาน (จป.) 
 

ผูอํานวยการ 
เหตุฉุกเฉิน 

หรือ 
ผูชวย

อํานวยการ 
เหตุฉุกเฉิน 
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แผนอพยพ 

 

 

 
                                 

                                           
 

ผูบังคับบัญชาแตละงานหรือเจาหนาที่กําจัดแกสเบื้องตน 

นําพนักงานออกจากพ้ืนท่ีไปยังจุดรวมพล 

ครบ 

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินหรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
สั่งใชแผนอพยพ 

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินหรือ 
ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

แจงใหพนักงานอยูในจุดรวมพล 
จนกวาเหตุการณจะสงบ 

 
ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินหรือ 
ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

สั่งหนวยชวยชีวิตคนหา 

หนวยชวยชีวิตคนหา 
ดําเนินการคนหาและรายงาน 

ผูตรวจสอบยอดแจงยอดพนักงานแตละฝายใหแกผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน
หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินทราบ ณ จุดรวมพล 

 

ถามีผูปวยหรือผูบาดเจ็บนําสงโรงพยาบาล 

- ประชาสัมพันธ ติดตอทุกสายงาน 
-  กดสัญญาณเตือนภัยยาว 3 คร้ัง 

 

ผูตรวจสอบยอด พนักงานแตละงานทําการตรวจสอบยอด 

ไมครบ 
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การเคล่ือนยายผูที่ไดรับแกสคลอรีนหมดสติ ออกจากที่เกิดเหตุ 
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การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับแกสคลอรีนหมดสต ิ

         
 
 
 
 



 

การประปาสวนภูมิภาค 

แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

กรณแีกสคลอรีนรั่ว การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา 

เอกสารลับ : สําหรับใชภายใน กปภ.เทานั้น 

เวอรช่ัน : 4.0 

วันที่  20 กุมภาพันธ 2555           หนา 21   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แผนรองรับการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ  กรณีนํ้าทวมระบบสูบน้ําแรงต่ํา    การประปาสวนภูมิภาคสาขาพะเยา                                                                                         
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อุปกรณปองกันคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

1. ชุดปองกันทั่วไป 

สวนของรางกายที่
ปกปอง 

ชนิดอุปกรณ ชนิดของการปองกัน
และขอควรระวัง 

มาตรฐานอุปกรณ ราคา 

1.ลําตัว 

 

เปนชุดหลายช้ินไมได
หอหุมรางกายทั้งหมด 
เชน เสื้อ กางเกง  ชุด
หมี 

ปองกันสารกระเด็นถูก
รางกาย ปองกันฝุน
และวัตถุอ่ืน ๆ ยกเวน
กาซและไอระเหย ไม
ปกปองสวนคอ และ
ศีรษะ ไมใชในกรณี
ฉุกเฉิน 

- /คู 

2.ศีรษะ 

 

หมวกนิรภัย ปกปองศีรษะจาก
การกระแทก 

ANSI Z89.1 
1986 

หรือเทียบเทา 

160/ช้ิน 

 

3.ดวงตา 

 

 

แวนตากันสารเคมี 
(Goggles) 

การปกปองข้ึนกับ
คุณลักษณะของแวว 
ซ่ึงอาจปกปอง
สารเคมีที่ระเหย
กลายเปนไอสารเคมี
กระเด็น อนุภาค
ขนาดใหญ และวัตถุ
กระเด็นได 

ANSI Z87.1 
1989 

หรือเทียบเทา 

570/ช้ิน 

4.มือ 

 

 

 

ถุงมือกันสารเคมี 
(ทําดวยพลาสติก
หรือยางชนิดพิเศษ) 

ปกปองจากการ
สัมผัสสารเคมี 

OSHA 21 
CFR.170-199 
หรือเทียบเทา 

1,130/คู 
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5.เทา 

 

 

รองเทานิรภัย ปกปองเทาจากการ
กด บด หรือแทง 

มอก.809-2531 
หรือเทียบเทา 

1,200/คู 

6.ระบบทางเดินหายใจ 

 

 

หนากากปองกัน
สารเคมี 

ปกปองระบบ
ทางเดินหายใจ ลด
การสัมผัสสารเคม ี

NIOSH/MSHA
หรือเทียบเทา 

15,000/ชิ้น 

7.
ระบ
บ
ทาง

เดินหายใจ 

 

 

ไสกรองสารคลอรีน
(แถบสีขาว) 

ปกปองระบบ
ทางเดินหายใจ ลด
การสัมผัสสารเคม ี

NIOSH/MSHA
หรือเทียบเทา 

800/ชิ้น 

 

2 ชุดปองกันที่ใชงานระงับเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

1.ลําตัว 

 

 

ชุดกับสารเคมี (ทํา
ดวยพลาสติกหรือ
ยางชนิดพิเศษ) 
เลือกใชตามระดับ
ของความเขมขน
ของสารเคมีที่รั่วไหล 

ปองกันสารกระเด็น
ถูกรางกาย หองกัน
กาซและไอระเหย 
ฝุน และวัตถุอืน ๆ 

ACGIH 
GUIDELINES 

ขึ้นอยูกับชนิดของ
สารเคมี หรือ
เทียบเทา 

 

 

25,000/ชิ้น 

2.มือ ถุงมือสารเคมี(ทํา
ดวยพลาสติกหรอื
ยางชนิดพิเศษ) 

ปกปองจากการ
สัมผัสสารเคมี ที่มี
ความเขมขนสูง 

OSHA 21 
CFR,170-199 
หรือเทียบเทา 

1,130/คู 
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3.เทา 

 

 

รองเทากันสารเคม ี ปกปองเทาจากการ
สัมผัสสารเคมี 

มอก.810-2531 ,
มอก.809-2531 
หรือเทียบเทา 

1,500/คู 

4.ระบบทางเดินหายใจ 

 

 

ชุดเคร่ืองชวยหายใจ
พรอมถังอากาศ 

ปกปองระบบ
ทางเดินหายใจ 
ปองกันการสัมผัส
ถูกสารเคมี 

NFPA 1997 และ 
2002 หรือ
เทียบเทา 

30,000/ชุด 

 

  ถึงแมวาจะมีการปองกันในเร่ืองคลอรีนดีเพียงใดก็ตาม  แตเราก็จะตองเตรียมพรอมกับสถานการณ
ที่จะเกิดขึ้นไดเสมอ ถาหากเหตุการณอันไมคาดคิดเกิดขึ้น การ แกไขน้ันจําเปนที่ตองอาศัยเจาหนาที่ที่ไดรับการ
ฝกฝนมาโดยเฉพาะ พรอมดวยชุดอุปกรณปองกัน และเคร่ืองมือที่เหมาะสมตอไป 
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การเขาระงับเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

 
 
หากถังคลอรีนร่ัวออกมาในสภาพของเหลว ตองทําการหมุนถังใหตําแหนงที่ร่ัวไหลขึ้นดานบน เพ่ือใหคลอรีนที่

ร่ัวไหลอยูในสภาพของไอแกส ( Vapor Phase ) และปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครัด 

ขอแนะนํา 

1. หากตองมีการอพยพ  ใหใชระบบการสื่อสารที่เหมาะสม  ทําการอพยพผูคนทั้งหมดออกจากพื้นที่ที่
อาจจะไดรับผลกระทบ ( พื้นที่โดยรอบ ทั้งตนลม และ ทายลม ) การอพยพควรเปนในทิศทางตนลม 

2. ผูเขาระงับเหตุ ตองเขาทางเหนือลม และ หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่ต่ํากวาจุดร่ัวไหล เนื่องจากแกสคลอรีนมมีวล
หนักกวาอากาศ ซึ่งอาจไหลมาสะสมในจุดที่ต่ํากวาได และ ตองใสชุดปองกันสารเคมีพรอมเคร่ืองชวย
หายใจ ชนิดถังอัดอากาศ  หามใชเครื่องชวยหายใจชนิดตัวกรอง 

    

สภาพของเหลว 

สภาพของไอแกส 

ทิศทางลม 
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ขอจํากัดของเคร่ืองชวยหายใจ 

1. เคร่ืองชวยหายใจแบบ ชนิดตัวกรอง 
- ใชในการเขาระงับเหตุ ไมเกิน  15  นาท ี
- ตัวกรองแกสพิษ มีอายุการใชงานประมาณ  2 ป ( เมื่อมีการใชงาน ) และ เมื่อยังไมมีการงานของตัว

กรอง อายุจะอยูประมาณ 4  ป หลังจากวันที่ผลิต 
- เมื่อมีกลิ่นของสารเคมีเขามา แสดงวาตัวกรองอากาศหมดอาย ุ

2. เคร่ืองชวยหายใจแบบ ชนิดถังอัดอากาศ ( SCBA ) 
- ใชในการเขาระงับเหตุ ไมเกิน  45  นาท ี(ใชงานจริง 35 นาที ่อีก 10 นาท-ีเผื่อการออกจากที่เกิดเหตุ ) 
- ถังอัดอากาศ ตามมาตรฐานของ กปภ. มีความจุ   6 ลิตรนํ้า  ( ใชในการกูภัยได- ทุกประเภท ยกเวน 

การกูภัยในนํ้า ) 
- ถังอัดอากาศตองมีการตรวจสอบทุก 5 ป 
- ในการเขาระงับเหตุ 1 คร้ัง ไมควรใชเกิน 2 ถัง / ผูปฏิบัติ 1 คน 

 
วิธีการใสชุดเครื่องชวยหายใจแบบ ชนิดถังอัดอากาศ ( SCBA ) 

1. จัดวางถังอากาศใหวาลวหันออกจากตัว และ จัดสายรัดไหลใหอยูนอกถังอากาศ จากนั้นใชมือทั้ง ๒ ขาง
จับที่แกนเหล็กของที่ยึดถังอากาศ 

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

ทิศทางตนลม 

สวมชุดปองกัน 
และไมควร

ดําเนินการเพียง
ลําพัง 
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7. วิธีการใสหนากาก 
7.1 ปรับสายรัดศีรษะที่หนากากใหพอดีกับศีรษะ 
7.2 สวมหนากากเขาทางดานหนาโดยใหคางอยูอยูที่ตําแหนงคางหนากาก 
7.3 ดึงตาขายใหครอบศีรษะ 
7.4 ดึงสายรัดคอใหกระชับ โดยการดึงสายรัดไปทางดานหลัง 
7.5 ปรับตําแหนงหนากากใหกระชับกับใบหนา 
7.6 ดึงสายรัดศีรษะใหกระชับ โดยการดึงสายรัดไปทางดานหลัง 
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8. ทําการติดตั้ง  Regulator เขากับหนากาก และ เปดวาลวจายอากาศของถังอากาศ ประมาณ ๑ รอบ
คร่ึง โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และ จะมีสัญญาณดังขึ้น 

9. เช็คมาตรวัดแรงดันของถังอากาศตองอยูในตําแหนง Full 

 
 

 
 
 
 
 

การเคลื่อนยายถังแกสคลอรีน ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม ( ภายในบริเวณ ) 

 

 

การขนสงถังแกสคลอรีน ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม ( ภายนอกบริเวณ ) 
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