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 บทนํา 
  ดวยในขบวนการผลิตน้ําประปาของ กปภ. มีการนําคลอรีนมาใชในขบวนการฆาเชื้อโรคท่ี

ปะปนมากับน้ําดิบ และ ความปลอดภัยในเรื่องแกสคลอรีน เปนสิ่งที่  กปภ. ใหความสําคัญ จึงสนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการเพ่ือปองกันภัยอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นตอชีวิต  และทรัพยสินของพนักงาน หรือบุคคลท่ีมาติดตอ  และ 
ชุมชนรอบบริเวณ โรงกรองน้ําสํานักงานประปา อยางจริงจังและเปนระบบ 

            การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน   จึงจัดทําแผนรองรับสถานการณท่ีจะเกิดขึ้นภายในภาคหนา
กรณีแกสคลอรีนร่ัว ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมระบบความปลอดภัยของพนักงาน เจาหนาท่ี และ บุคคลท่ีมาติดตอ  
เปนแผนแมบทสําหรับการปฏิบัติงานของผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ   เนื่องจากพนักงานทุกคนในการประปาสวนภูมิภาค
สาขาพาน  มีสวนสําคัญในการรวมดูแลความปลอดภัย และเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติและปองกันสิ่งท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตรายท้ังแกตนเองและผูอื่นเม่ือมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได 
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บทท่ี 1 

 
แผนรองรับการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 
กรณแีกสคลอรีนรั่ว   การประปาสวนภูมิภาคสาขาพาน 

 
 
1.วัตถุประสงคของแผนฯ  

1. เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกบุคคล  ทรัพยสิน สภาพแวดลอม และ ชุมชนรอบบริเวณ โรงกรอง
น้ํา การประปาสวนภูมิภาค สาขาพาน  หรือเกิดขึ้นนอยท่ีสุด 

2. เพ่ือระงับเหตุมิใหลุกลามและทวีความเสียหายมากขึ้น 
3. ดําเนินการซอมแซมความเสียหายใหกลับสูสภาพเดิม 
4. เพ่ือใชเปนแนวทางในการฝกอบรมและฝกซอมใหเกิดความชํานาญตามหนาที่รับผิดชอบของพนักงานที่

เกี่ยวของในเหตุฉุกเฉิน 
5. เพ่ือใหสามารถประสานงานกับเจาหนาท่ีดับเพลิง  และหนวยบรรเทาสาธารณภัยของทางราชการไดอยาง

ถูกตอง 
 

2.ขอบเขตการดําเนินงานของแผนฯ 
พนักงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกตอง ตั้งแตขั้นตอนการปฏิบัติกอนการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ขั้นตอนการปฏิบัติขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน  และขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากการเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ สํานักงานการ
ประปา และสถานีผลิตนํ้า ทุกๆ แหง ของ การประปาสวนภูมิภาค 

 
3.กําหนดพื้นที่ที่ปลอดภัย (จุดรวมพล) 

เม่ือมคีําสั่งการอพยพคนออกจากอาคาร ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใหเจาหนาท่ีอพยพประจําแตละ
อาคาร  นําพนักงานท่ีอยูในโซนไปรวมกัน  ณ จุดรวมพล  เพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีอาจติดอยูในอาคาร   
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4. ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Headquarters) 
งานประชาสัมพันธ อาคารสํานักงานช้ัน 1 

- หมายเลขโทรศัพทติดตอตรง 0 – 53721 - 515 
- หมายเลขโทรศัพทติดตอภายในของศูนย ฯ 0 – 53721 - 515  
- หมายเลขโทรสาร 0 – 53722 - 809 
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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 ) 
 

5.1  ฝายบริหาร 
5.1.1  ทบทวนนโยบายดานความปลอดภัยของ กปภ. อยางสม่ําเสมอ  และสนับสนุนการดําเนินการ 

ดานความปลอดภัยของ กปภ. 
5.1.2  พิจารณาอนุมัติ  แผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และ  กําจัดแกสคลอรีน 
5.1.3  ปฏิบัติตามขอปฏิบัติสําหรับพนักงาน (เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ีโรงกรองน้ํา ) 
5.1.4  ทําหนาท่ีเปนผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน บัญชาการ เมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉิน 
5.1.5  แจงผูบังคับบัญชาตามลําดับ (เม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉินในพ้ืนท่ีของตนเอง) 
 

5.2  พนักงานและลูกจางทุกคน 
5.2.1  ทันทีที่พบเหตุ 

5.2.1.1    ในกรณีท่ีเหตุเกิดที่โรงกรองน้ํา การประปาสวนภูมิภาค สาขาพาน ใหแจงศูนย
บัญชาการเหตุฉุกเฉินทันทีโดยโทรศัพทแจงศูนยบัญชาการฯ(ผูจัดการ 089-8563-
592),(หนง.ผลิต 082-3839-163) และ ท่ีหมายเลข 0 - 53721 - 515    และ แจง
ตําแหนงท่ีพบเหตุโดยชัดเจน หรือหากไมสามารถควบคุม หรือกําจัดแกสคลอรีนได
ใหเปดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน   

5.2.1.2   แจงผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินของทาน  โดยบอก
ตําแหนงท่ีพบเหตุท่ีชัดเจน 

5.2.1.3  อยูในความสงบ และ ปฏิบัติตามคําแนะนําของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวย
ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน   และเจาหนาท่ีอพยพอยางเครงครัด 
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 5.2.2   เมื่อไดยินเสียงสัญญาณอพยพ  พนักงานตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
5.2.2.1  ตั้งสติ อยาตื่นตระหนก                       

 
5.2.2.2  ในกรณีท่ีอยูในหองทํางานใหปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิด  และออกจากหองทํางานทันที

ปดประตูหองทํางาน อยาลอคกุญแจ 
5.2.2.3   การอพยพใหดูสภาพแวดลอม และ ทิศทางของลม โดยพยายามอยูเหนือลม และ อยู

ในที่สูง เพราะคุณสมบัติของแกสคลอรีนจะมีมวลมากกวาอากาศ จะลอยอยูท่ีต่ํา 
5.2.2.4   พนักงานทุกคนมีหนาท่ีรับผิดชอบในการชวยเหลือนําทางบุคคลภายนอกท่ีมาเยือน

และเมื่อไปถึงจุดรวมพลแลวใหแจงชื่อผูมาติดตอนั้นกับเจาหนาท่ีอพยพ 
5.2.2.5   อพยพไปรวมพลท่ีหนาโรงกรองน้ํา (แผนผังปรากฏในหนา 2 ) และ รายงานตัวกับ

เจาหนาที่อพยพ 
5.2.2.6   รอฟงคําสั่งของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน เกี่ยวกับ

การดําเนินการตอไป 
 

5.3   ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
5.3.1  เปนผูนําและควบคุมดูแลพนักงานและเจาหนาท่ีอพยพในโซนของตนใหสามารถปฏิบัติ

หนาท่ีตามแผนฉุกเฉิน ปองกัน  และ ระงับเหตุฉุกเฉิน  โรงกรองน้ํา การประปาสวนภูมิภาค 
สาขาพะเยา ได เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

5.3.2  ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน  
5.3.3  อานและทําความเขาใจในแผนฉุกเฉิน  ปองกัน  และ ระงับเหตุฉุกเฉิน   
5.3.4  สํารวจพ้ืนที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ  หากพบเห็นอุปกรณท่ีเกี่ยวกับการปองกัน       

และระงับเหตุแกสคลอรีนร่ัว   เชน  ชุดตรวจจับแกสคลอรีนชํารุด  หรือมีสภาพผิดปกติ  ให
รีบแจงงานผลิตโดยดวน   เพ่ือทําการแกไขใหอยูในสภาพใชงานได ตามปกติโดยเร็วท่ีสุด    

5.3.5  สํารวจเสนทางอพยพหนีไฟอยางสมํ่าเสมอ  เพ่ือไมใหมีสิ่งใดท่ีวางกีดขวางเสนทางหนีไฟ 
และ         หากมีสิ่งใด  สภาพใด ท่ีอาจทําใหเกิดอันตรายตอผูอพยพหนีไฟใหรีบแจงโดยดวน
ตองานอํานวยการ  เพื่อทําการแกไขทันที  

5.3.6  เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน ท่ีมีความรุนแรงเกินความสามารถ ใหรีบแจงผู เชี่ยวชาญมา
ดําเนินการกอนเหตุการณจะรุนแรง 
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5.4  เจาหนาท่ีระงับเหตุ และ กําจัดแกสคลอรีน 
      5.4.1  เม่ือไดรับแจงเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

         5.4.1.1 ในกรณีไดรับแจงเหตุใหถามขอมูลเพ่ือทราบชัดเจนถึงตําแหนง สถานที่เกิดเหตุ 
  5.4.1.2  ในกรณีประสบเหตุแกสคลอรีนรั่ว ใหใชเคร่ืองมือกําจัดแกสคลอรีนที่เหมาะสมทํา

การระงับเหตุ 
  5.4.1.3  หากไมสามารถระงับเหตุ หรือ กําจัดแกสคลอรีนได ใหแจงไปยังศูนยบัญชาการเหตุ

ฉุกเฉิน ( งานประชาสัมพันธ ) และ กดสัญญาณแจงเหตุ เตรียมรออพยพทันที  
 

5.5   เจาหนาท่ีอพยพ 
5.5.1  เม่ือไดยินสัญญาณอพยพ 

5.5.1.1 เตรียมรายชื่อพนักงานในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เพ่ือเตรียมรอประกาศใหอพยพโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยกอนเสมอ  ในกรณีท่ีมิไดอยูในชั้นท่ีตนรับผิดชอบใหแจง
ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน หรือ ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน ท่ีกําลังปฏิบัติงานอยูเพ่ือ
ทราบแลวเตรียมอพยพตามคําสั่งของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินประจําอาคารนั้น ๆ 

5.5.1.2 ใหตรวจสอบดังตอไปนี้   
 ไมมีผูใดติดคางในพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 
 ปดไฟและอุปกรณไฟฟาทุกชนิด 
 ปดประตูหองทํางานแตอยาลอคกุญแจ 

5.5.1.3 เ ม่ือไดยินประกาศใหอพยพ  สั่ งการใหพนักงานทุกคนและผูมาติดตออพยพ             
ไปยังจุดรวมพล 

5.5.1.4 เมื่อไปถึงจุดรวมพลตรวจสอบจํานวนคนตามรายชื่อใหครบ  และกําชับใหทําตาม     
ขอปฏิบัติอยางเครงครัด  

5.5.1.5 แจงผลการตรวจสอบรายชื่อพนักงานใหผูประสานงานท่ีจุดรวมพล  โดยสรุปวามีผูใด
สูญหายบาง 

5.5.1.6 รวบรวมรายชื่อผูมาติดตอจากพนักงาน   และรายงานตอเจาหนาท่ีประสานงานท่ีจุด
รวมพล 

5.5.2  เม่ือไดรับแจงกรณีมีผูไดรับบาดเจ็บ  หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืน  ๆ 
5.5.2.1 ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพและตําแหนงท่ีเกิด 
5.5.2.2 รายงานสภาพที่เกิดเหตุตอผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติตามคําสั่งอยางเครงครัด  
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5.6 ศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉิน ( งานประชาสัมพันธ ) 
5.6.1  เม่ือไดรับแจงเหตุฉุกเฉิน หรือ  ไดรับสัญญาณจากเคร่ืองแจงเหตุฉุกเฉิน 

5.6.1.1 รายงานผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค  สาขาพาน และหัวหนางานผลิต  พรอมแจง
เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน  

5.6.1.2 หัวหนางานอํานวยการ หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมายพรอมเครื่องมือกําจัดแกสคลอรีน 
และ วิทยุสื่อสาร ไปยังที่เกิดเหตุในเบ้ืองตนเจาหนาท่ีจะพยายามระงับ และ กําจัด
แกสคลอรีน  

5.6.1.3 แจงงานผลิต เพ่ือสงเจาหนาท่ีตรวจสอบสาเหตุ และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ 
5.6.1.4 แจงหนวยงานภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของ  เ พ่ือประสานงานและขอความ

ชวยเหลือหากจําเปน 
5.6.1.5 เม่ือไดรับแจงวายังไมสามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได  ใหประกาศแจงพนักงานเพ่ือ

อพยพทันที 
5.6.1.6 ปฏิบัติตามคําสั่งของผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน ( ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขา

พะเยา ) 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติในการบรรเทาภัยแกสคลอรีนร่ัว 
          6.7.1 ขั้นตอนการปฏิบัติกอนเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

 งานผลิตเปนผูรับผิดชอบโดยจัดใหมีเจาหนาท่ี เวรผลิตน้ําประปา และดูแลบริเวณอาคารเก็บแกสคลอรีน 
หัวหนาผลิต หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
โดยใหมีการจัดทําแผนฉุกเฉินปองกันสารเคมี แกสคลอรีนร่ัว ดังนี้ 
 1.  ตรวจตราสภาพจุดติดต้ังถังบรรจุแกสและอุปกรณจายแกส หรือจุดเสี่ยงเปนประจําทุกวัน ใหอยูใน
สภาพดีและปลอดภัย 
          2.  กําหนดจุดตรวจทุกอาคารจายแกสคลอรีนแตละจุดตองมีการดสําหรับเซ็นชื่อ ทุก ๆ 1 ชั่วโมงหรือ 2     
ชั่วโมง และนําการดมาให งานผลิตตรวจสอบเปนประจําทุกวัน 

 3.  เก็บถังไวในท่ีรม อยาวางตากแดดหรือไวกลางแจง 
 4.  พยายามใชถังแกสตามลําดับการจัดสง เพื่อใหมีการเก็บไวเพ่ือใชงานในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดสง

พนักงานท่ีทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกันและระงับสารเคมี
อันตราย 

 5. ควรทําปายหมายเลขท่ีถัง  เพ่ือปองกันการหลงลืม 
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 6. อยาใชวิธีการจายแกสที่ไมถูกตองและไมปลอดภัย  เชน  การจายโดยตรงโดยไมผานเครื่องจายแกส
คลอรีน 

 7. จัดเตรียมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีจําเปนไว และตองอยูในสภาพท่ีพรอมจะ     
ใชงาน ไดทันที 

   7.1  อุปกรณเตือนภัย - เครื่องตรวจแกสคลอรีนรั่ว 
   7.2  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

       -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบสารเคมีกรองอากาศ 
       -  หนากากปองกันแกสคลอรีนแบบชวยหายใจดวยระบบถังบรรจุอากาศ 

    7.3   อุปกรณควบคุมและระงับภัย 
         -  ฝาครอบนิรภัย 
         -  หีบนิรภัย 

8.   ออกแบบติดต้ังและใชเคร่ืองจายแกสคลอรีนที่มีคุณภาพดี  ใชงานไดทนทาน  บํารุงรักษาไมยาก 
   9.   มีระบบการบํารุงรักษาเครื่องจายแกสท่ีมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
  10. ติดต้ังเครื่องทําลายแกสคลอรีนทุกแหงที่มีเคร่ืองจายแกสคลอรีนใชงาน  เมื่อแกสคลอรีนรั่วเครื่องก็

จะทําลายคลอรีนไดหมด โดยไมฟุงกระจายออกไป 
 11. กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแกสคลอรีน และถือปฏิบัติอยางเขมงวด 

จริงจัง และตอเนื่อง 
 12. ใหความรูโดยการฝกอบรมแกผูปฏิบัติงานไดทราบถึงอันตราย และการปองกัน ควบคุม และระงับ

อันตรายจากแกสคลอรีน 
  13. จัดหาเครื่องเตือนภัย เชน เคร่ืองตรวจจับคลอรีนร่ัว  เครื่องปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน หนากาก

ปองกันคลอรีน  ถุงมือ  รองเทา  หมวก  เครื่องมือ  อุปกรณควบคุมและระงับอันตราย 
เชน  ฝาครอบนิรภัย  หีบนิรภัย 

   14. มีการฝกซอมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน และระบบบํารุงรักษาเครื่องมือ  อุปกรณปองกันและระงับ
อันตรายจากแกสคลอรีน และลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเนื่อง 

  15. ตองทราบหมายเลขโทรศัพทติดตอของศูนยบัญชาการเหตุฉุกเฉินและหนวยงานตาง ๆท่ีเกี่ยวของท่ี
จะตองขอความชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

6.7.2  ขั้นตอนการปฏิบัติในขณะเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
     1.ตองมีผูปฏิบัติงานอยางนอย 2 คนพรอมกัน 

               2.เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตองรีบมาตรวจสอบโดยเร็ว 
               3.ถาไดกลิ่นคลอรีนตองสวมหนากากทันท ี
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   4.ตรวจสอบหารอยรั่วใหพบวารั่วท่ีใด 
               5.รั่วที่เครื่องจายแกสคลอรีน ใหปดวาลวใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 

   6.ร่ัวท่ีวาลว หรือเกลียววาลว ใชฝาครอบนิรภัยครอบขันใหแนน 
   7.ร่ัวท่ีหลอดคลอรีนใหลากท้ิงลงในหีบนิรภัย ปดฝาขันใหแนน 
   8.ระบายแกสท้ิง หรือตอเขากับเคร่ืองจายแกสนําไปใชตามปกติ 

 9.ใหสังเกตท่ีเกจวัดความดันของแกสวาตกศูนย แนใจวาแกสระบายออกไปหมดแลวไมนอยกวา 15 
วัน จึงนําหลอดร่ัวขึ้นมาจากหีบนิรภัย 

9.1 หากดําเนินการแลวไมสําเร็จก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาตอไป  
9.2 หากประเมินสถานการณแลวพบวาการร่ัวไหลของสารเคมีมีปริมาณร่ัวมาก ตองรีบออกมา

จากจุดที่เกิดเหตุ รายงานไปยังผูบังคับบัญชาทราบทันที 
9.3 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย และพนักงานท่ีรับผิดชอบในพ้ืนท่ีท้ังหมดรวมกัน

วางแผนท่ีจะดําเนินการระงับเหตุดังกลาวโดยเร็วท่ีสุด 
9.4 ผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายอพยพบุคคลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงประชาชนท่ี

อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงไปยังพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย(จุดรวมพล) ท่ีกําหนดไวในแผน 
การอพยพบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

  -  กําหนดพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย (จุดรวมพล) ตามแผนท่ีวางไวกอน 
   -  กอนท่ีจะอพยพไปยังพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัยควรดูทิศทางลมดวยวาทิศทางที่สารเคมีฟุงกระจายนั้น    
ไมควรท่ีจะเปนจุดท่ีรวมพล ถาสารเคมีท่ีฟุงกระจายมาทางเดียวกัน ผูดูแลการอพยพจะตองดําเนินการเปลี่ยนจุด
รวมพลทันท ี
   - อํานวยความสะดวกใหแกผูอพยพโดยการหาอาหาร นํ้า และสิ่งท่ีจําเปนอื่น ๆ  
   - ตองสํารวจใหแนใจวาสารเคมีท่ีฟุงกระจายไดสลายตัวไปแลว จึงจะนําผูอพยพกลับไปยังท่ีพัก 

9.5 หากไมสามารถควบคุมไดจะตองดําเนินการติดตอผูขายสารเคมีดังกลาวเพ่ือขอคําแนะนํา
หรือเพ่ือใหเขามาดําเนินการระงับเหตุ 

9.6 หลังจากควบคุมสถานการณไดแลว ตรวจสอบอุปกรณทกุชิ้นหลังการใชและนําไปเก็บใหถูก
ท่ีเพ่ือรอใชในครั้งตอไป 
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แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติการ เมื่อเกิดเหตุการณแกสคลอรีนร่ัว 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตรวจสอบหารอย
รั่ว 

ไมไดกลิ่นคลอรีน ไดกลิ่นคลอรีน 

ยังรั่วอยู 

ตรวจเช็คเครื่องตรวจจับ 

รั่วที่ถัง 

รั่วท่ีวาลว 

เตรียมอุปกรณใหพรอม 

เขาไปตรวจสอบ 

ไดกลิ่นคลอรีน 
หรือไม 

สัญญาณเตือนภัยดัง 

สวมหนากากปองกันไอพิษ 

ใชเซฟตี ้
ไซลินเดอร ใชเชฟตี้แค็ป 

ใชแอมโมเนีย 
ตรวจเช็ครอยรั่ว 

ตอเขาเครื่องจายเพ่ือนําไปใชอีกหรือระบายทั้ง 
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6.7.3 ข้ันตอนการปฏิบัติหลังเกิดเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 

1. สํารวจความเสียหายและความตองการดานตางๆของพนักงาน หรือประชาชนท่ีไดรับความเสียหาย 
2. จัดหาอุปกรณ เครื่องมือใหมมาซอมแซม หรือเพ่ิมเติมแทนท่ีเสียหายเพ่ือกลับสูสภาพพรอมใชงานใหเร็ว

ท่ีสุด 
3. จัดใหมีการบริการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ จากเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนรั่ว 
4.  จัดการประชาสัมพันธ เพ่ือฟนฟูสภาพจิตใจและสรางความเชื่อมั่นในการใหความชวยเหลือของ การ

ประปาสวนภูมิภาคตอผูประสบเหตุฉุกเฉินแกสคลอรีนร่ัวอยางเต็มท่ีและเทาเทียมกัน 
 
7.จัดทําแผนการฟนฟูอาคารโรงกรองน้ํา การประปาสวนภูมิภาค สาขาพาน 
     แผนการฟนฟูอุบัติภัยข้ันตน               
   ในกรณีท่ีโรงกรองน้ําเกิดเหตุ ใหงานผลิต , งานอํานวยการ  รวมกับคณะ กรรมการความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย และ สภาพแวดลอมในการทํางาน การหาสาเหตุและแกไข โดยหามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขามายัง
บริเวณดังกลาวโดยเด็ดขาดเม่ือระงับเหตุไดแลวใหมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมท้ังสารพิษตาง 
ๆ ท่ีอาจตกคางภายในอาคาร 

     แผนการฟนฟูกรณีเกิดเหตุแกสคลอรีนรั่ว 
ภายหลังเกิดเหตุบางสวน งานผลิต , งานอํานวยการ  และ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 

สภาพแวดลอมในการทํางาน จะตองเขาตรวจพื้นท่ีเพ่ือดูความเสียหาย และ หามบุคคลท่ีไมมีหนาท่ีเกี่ยวของเขา
พ้ืนที่และปฏิบัติตามขอ  9.1  รวมทั้งไปแจงสํานักงานเทศบาลและ หนวยราชการที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบพ้ืนท่ี หาก
มีความเห็นรวมกันวาโรงกรองน้ําจุดเกิดเหตุยังอยูในสภาพท่ีปลอดภัยสามารถใชงานได ใหงานอํานวยการ รีบแจง
ผูบังคับบัญชา เพ่ือขอจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขามาทําการฟนฟูพ้ืนท่ีเปนการดวน 
      แผนการฟนฟูกรณีเกิดเหตุรุนแรง 

ภายหลังเหตุรุนแรง ใหงานผลิตปดกั้นบริเวณดังกลาวใหมิดชิดเพ่ือหามบุคคลเขาโดยไมไดรับอนุญาต 
และใหประสานงานไปยังการประปาสวนภูมิภาค เขต 9     เพ่ือใหเขาสํารวจสภาพโรงกรองน้ําจุดเกิดเหตุยัง
สามารถใชงานไดหรือไม หากยังสามารถใชไดใหดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเขาทําการฟนฟูพ้ืนท่ีแตหากไม
สามารถใชการได ใหรีบแจงผูวาการ ฯ ทันที เพ่ือขอความเห็นในการจัดหาสถานที่ทํางานใหมเปนการชั่วคราว 
        นอกเวลาทํางาน หัวหนางานที่ตรวจสอบเวร สํานักงานเปนผูมีอํานาจในการสั่งการจนกวาผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นของการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง จะมาถึงท่ีเกิดเหตุและทันทีท่ีไดรับแจงเหตุใหแจงความไป
ยัง   
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8. รายชื่อผูเกี่ยวของกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉิน 

ชื่อ - สกุล ตําแหนง โทรศัพท 
สํานักงาน โทรสาร มือถือ 

นายคํารณ   ออนเส็ง ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค
สาขาพาน 0 -53721- 515 0-53722-809 08-9856-3592 

นายจรัญ  วังสมบัต ิ หนง.ผลิต กปภ.สาขาพาน 0 -53721- 515 0-53722-809 08-2383-9163 
นายประมิตร  กันทาเขียว พนักงานประปา 5 0 -53721- 515 0-53722-809 08-5033-7114 
นายสราวุธ  คําพฤกษ ชางเคร่ืองกล 3 0 -53721- 515 0-53722-809 08-1288-3099 
นายธีระพล  คําไล ชางไฟฟา 3 0 -53721- 515 0-53722-809 08-6227-7421 
นายกอพัฒน  สมเกต ุ หนง.บริการฯ กปภ.สาขาพาน 0 -53721- 515 0-53722-809 08-9756-5427 
นางละไม  กองอ่ิน หนง.อํานวยการ กปภ.สาขาพาน 0 -53721- 515 0-53722-809 08-1884-7038 
นายรัฐภูมิ  เครือใจ ชางโยธา 4 0 -53721- 515 0-53722-809 08-6927-6620 
นางณภัครษร  เพรชฤทธ์ิ ชางโยธา 3 0 -53721- 515 0-53722-809 08-9817-8864 
นายสัมฤทธ์ิ สวามิภักดิ ์ นายอําเภอพาน 0-53721-911 - 08-1867-1043 
พ.ต.อ.ไพรัช คุมลวนลอม ผูกํากับสถานีตํารวจภูธรพาน 0-53721-191 - 08-1602-9991 
นายวัชระ  ดวงแสงทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพาน 0-53721-471 - 08-1603-9658 
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ข้ันตอนปฏิบัตแิละผูรับผิดชอบ 

 

บริเวณอาคาร …ที่อยูในพ้ืนท่ีสํานักงานท้ังหมด.................. 
ผูรับผิดชอบ(ผูอํานวยการดับเพลิง)             

1. ชื่อ…นายคํารณ  ออนเส็ง....…… 
ผูรับผิดชอบ(ผูชวยผูอํานวยการดับเพลิง)    

2.  ชื่อ... นายจรัญ  วังสมบัต.ิ........ 
ผูรับผิดชอบเจาหนาท่ีระงับเหตุฉุกเฉิน       

1.  ชื่อ…นายประมิตร  กันทาเขียว. 
2.  ชื่อ…นายสราวุธ  คําพฤกษ….. 
3.  ชื่อ...นายธีระพล  คําไล....….... 

ผูรับผิดชอบเจาหนาท่ีอพยพ                          
1. ชื่อ…นายกอพัฒน  สมเกต…ุ…     

              2. ชื่อ....นางละไม  กองอ่ิน....... 
 3. ชื่อ....นายรัฐภูมิ  เครือใจ............ 

4. ชื่อ....นางณภัครษร  เพรชฤทธ์ิ..... 
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ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุแกสคลอรีนร่ัว 
 
                                                                        ใหรายงาน 
       ถากําจัดได                     ผูบังคับบัญชา                          รายงาน 
                     ตามลําดับ 
 

 
                                                                
                                                                                

 
 
 
       ถากําจัดไมได                                   รายงาน                                                 ถากําจัดไมได 

                รายงาน 
                                  

ใหดําเนินการ
กําจัดทันท ี

 

หัวหนางาน 
ผูจัดการ 
/ ผูชวย 

พนักงานที่พบเหต ุ
แกสคลอรีนร่ัว 

 

ใหบอกเพ่ือน
รวมงาน 

หรือ หัวหนา 

 - ใชแผนปฏิบัติการ
ระงับเหตุฉุกเฉินขั้น 
ตน 
………………....... 
- แจงประชาสัมพันธ 
- แจงเจาหนาที่
ความ 
- ปลอดภัยในการทํา 
   งาน (จป.) 

ผูอํานวยการ 
เหตุฉุกเฉิน 

หรือ 
ผูชวย

อํานวยการ 
เหตุฉุกเฉิน 

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 
หรือ 

ผูชวยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

เจาหนาที่ระงับเหตุฉุกเฉิน เจาหนาที่อพยพ 
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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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การเคลื่อนยายผูที่ไดรับแกสคลอรีนหมดสติ ออกจากที่เกิดเหต ุ
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การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับแกสคลอรีนหมดสต ิ
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อุปกรณปองกันคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 

1. ชุดปองกันท่ัวไป 

สวนของรางกายท่ี
ปกปอง 

ชนิดอุปกรณ ชนิดของการปองกัน
และขอควรระวัง 

มาตรฐานอุปกรณ ราคา 

1.ลําตัว 

 

เปนชุดหลายช้ินไมได
หอหุมรางกายทั้งหมด 
เชน เส้ือ กางเกง  ชุดหม ี

ปองกันสารกระเด็นถูก
รางกาย ปองกันฝุนและ
วัตถุอ่ืน ๆ ยกเวนกาซ
และไอระเหย 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 
ซึ่งอาจปกปอง
สารเคมีท่ีระเหย
กลายเปนไอสารเคมี
กระเด็น อนุภาค
ขนาดใหญ และวัตถุ
กระเด็นได 

ANSI Z87.1 1989 

หรือเทียบเทา 

570/ช้ิน 
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4.มือ 

 
 

 

ถุงมือกันสารเคมี 
(ทําดวยพลาสติก
หรือยางชนิดพิเศษ) 

ปกปองจากการ
สัมผัสสารเคมี 

OSHA 21 
CFR.170-199 
หรือเทียบเทา 

1,130/คู 

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.ระบบทางเดินหายใจ 

 

 

ไสกรองสารคลอรีน
(แถบสีขาว) 

ปกปองระบบ
ทางเดินหายใจ ลด
การสัมผัสสารเคม ี

NIOSH/MSHA
หรือเทียบเทา 

800/ชิ้น 
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2 ชุดปองกันท่ีใชงานระงับเหตุแกสคลอรีนรัว่ 

1.ลําตัว 

 
 

ชุดกับสารเคมี (ทํา
ดวยพลาสติกหรือ
ยางชนิดพิเศษ) 
เลือกใชตามระดับ
ของความเขมขน
ของสารเคมีท่ีรั่วไหล 

ปองกันสารกระเด็น
ถูกรางกาย หองกัน
กาซและไอระเหย 
ฝุน และวัตถุอืน  ๆ

ACGIH 
GUIDELINES 

ขึ้นอยูกับชนิดของ
สารเคมี หรือ
เทียบเทา 

 

 

25,000/ชิ้น 

2.มือ 

 
 

ถุงมือสารเคมี(ทํา
ดวยพลาสติกหรือ
ยางชนิดพิเศษ) 

ปกปองจากการ
สัมผัสสารเคมี ท่ีมี
ความเขมขนสูง 

OSHA 21 
CFR,170-199 
หรือเทียบเทา 

1,130/คู 

3.เทา 

 
 

รองเทากันสารเคมี ปกปองเทาจากการ
สัมผัสสารเคมี 

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

1,500/คู 

 

  ถึงแมวาจะมีการปองกันในเรื่องคลอรีนดีเพียงใดก็ตาม  แตเราก็จะตองเตรียมพรอมกับ
สถานการณที่จะเกิดขึ้นไดเสมอ ถาหากเหตุการณอันไมคาดคิดเกิดขึ้น การ แกไขนั้นจําเปนท่ีตองอาศัยเจาหนาท่ีที่
ไดรับการฝกฝนมาโดยเฉพาะ พรอมดวยชุดอุปกรณปองกัน และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมตอไป 
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การเขาระงับเหตุแกสคลอรีนรั่ว 

 
 
หากถังคลอรีนร่ัวออกมาในสภาพของเหลว ตองทําการหมุนถังใหตําแหนงท่ีรั่วไหลขึ้นดานบน เพ่ือใหคลอรีน

ท่ีรั่วไหลอยูในสภาพของไอแกส ( Vapor Phase ) และปฏิบัติตามขั้นตอนอยางเครงครัด 

ขอแนะนํา 

1. หากตองมีการอพยพ  ใหใชระบบการสื่อสารที่เหมาะสม  ทําการอพยพผูคนทั้งหมดออกจากพ้ืนท่ีท่ี
อาจจะไดรับผลกระทบ ( พ้ืนท่ีโดยรอบ ท้ังตนลม และ ทายลม ) การอพยพควรเปนในทิศทางตนลม 

2. ผูเขาระงับเหตุ ตองเขาทางเหนือลม และ หลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีท่ีต่ํากวาจุดร่ัวไหล เนื่องจากแกสคลอรนีมี
มวลหนักกวาอากาศ ซึ่งอาจไหลมาสะสมในจุดท่ีต่ํากวาได และ ตองใสชุดปองกันสารเคมีพรอม
เครื่องชวยหายใจ ชนิดถังอัดอากาศ  หามใชเคร่ืองชวยหายใจชนิดตัวกรอง 

    

สภาพของเหลว 
สภาพของไอแกส 

ทิศทางลม 
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ขอจํากัดของเครื่องชวยหายใจ 
1. เคร่ืองชวยหายใจแบบ ชนิดตัวกรอง 

- ใชในการเขาระงับเหตุ ไมเกิน  15  นาที 
- ตัวกรองแกสพิษ มีอายุการใชงานประมาณ  2 ป ( เม่ือมีการใชงาน ) และ เมื่อยังไมมีการงานของตัว

กรอง อายุจะอยูประมาณ 4  ป หลังจากวันท่ีผลิต 
- เมื่อมีกลิ่นของสารเคมีเขามา แสดงวาตัวกรองอากาศหมดอายุ 

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

การกูภัยในน้ํา ) 
- ถังอัดอากาศตองมีการตรวจสอบทุก 5 ป 
- ในการเขาระงับเหตุ 1 ครั้ง ไมควรใชเกิน 2 ถัง / ผูปฏิบัติ 1 คน 

 
วิธีการใสชุดเคร่ืองชวยหายใจแบบ ชนิดถังอัดอากาศ ( SCBA ) 

1. จัดวางถังอากาศใหวาลวหันออกจากตัว และ จัดสายรัดไหลใหอยูนอกถังอากาศ จากนั้นใชมือท้ัง ๒ 
ขางจับที่แกนเหล็กของที่ยึดถังอากาศ 

2. ยกถังอากาศขามศรีษะ โดยใหแขนท้ังสองขางสอดเขาไปในสายรัดไหล 

ทิศทางตนลม 

สวมชุดปองกัน 
และไมควร

ดําเนินการเพียง
ลําพัง 
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3. คอยๆปลอยใหถังอากาศเลื่อนลงไปอยูกลางหลัง 
4. ดึงสายรัดไหลลงจนกระท่ังกระชับ 
5. ติดสานรัดเอว 
6. ปรับสายรัดเอวใหกระชับ โดยการดึงปลายของสายรัดเอว 

                        

                                                      
 

7. วิธีการใสหนากาก 
7.1 ปรับสายรัดศีรษะท่ีหนากากใหพอดีกับศีรษะ 
7.2 สวมหนากากเขาทางดานหนาโดยใหคางอยูอยูท่ีตําแหนงคางหนากาก 
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 รอบครึ่ง 
โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา และ จะมีสัญญาณดังขึ้น 

9. เช็คมาตรวัดแรงดันของถังอากาศตองอยูในตําแหนง Full 
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