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บทที่ 5 
แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

CHAPTER 5: Emergency planning  
บทนำ 

 การวางแผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นการเตรียมแผนการดำเนินงานและ
แนวปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งแผนฉุกเฉินนี้ครอบคลุมตั้งแต่สภาวะก่อนการเกิดเหตุฉุกเฉิน 
รวมไปถึงขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน และหลังการเกิดเหตุฉุกเฉิน ทั้งนี้ แผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโครงการ ได้จัดทำ
ขึ้นให้สอดคล้องกับระเบียบ และแนวปฏิบัติการจัดทำแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

5.1 วัตถุประสงค์  

แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของโครงการมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ
เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานในการป้องกัน การบรรเทาภัย การ
ระงับภัย และการฟื้นฟูภายหลังจากการเกิดเหตุให้กลับสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่ในภาวะปกติ ตลอดจนให้มีการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 

5.2 คำนิยาม 

ภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า โดย
เกี่ยวข้องกับรังสี หรือต้นกำเนิดรังสี และไม่สามารถควบคุมต้นกำเนิดรังสี หรือปริมาณรังสี ให้อยู่ในระดับที่
กำหนดได้ อันอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิต หรือทรัพย์สินผู ้ปฏิบัติงาน หรือผู ้ที่
เกี่ยวข้อง/ประชาชนโดยทั่วไป หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการดำเนินงานของโครงการ ซึ่งเป็นเหตุที่
เกิดข้ึนในบริเวณพ้ืนที่ของโครงการ 
   ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน (Emergency Center) หมายถึง บริเวณท่ีใช้ประชุมวางแผน และสั่งการชุด
หน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ  เพ่ือควบคุมสถานการณ ์ซึ่งกำหนดไว้ที่บริเวณห้องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาโบรอนจับยึดนิวตรอน 
 จุดรวมพล (Assembly Point) หมายถึง พื้นที่สำหรับให้พนักงานที่อพยพมารวมกันเมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉินขึ้นโดยกำหนดจุดรวมพลไว้ 1 จุด คือ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับ
ยึดนิวตรอน 
  ทีมโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน หมายถึง ทีมที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมภาวะฉุกเฉิน และร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือปฏิบัติการการควบคุมภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในโครงการโดยกำหนดแผนผังองค์กรและบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละตำแหน่ง ซึ่งครอบคลุมถึง 
 - ภาวะฉุกเฉินทั้งในและนอกเวลางานทำการ 

- บุคคลสำรองในตำแหน่งต่าง ๆ ในกรณีที ่ไม่สามารถเรียกบุคคลหลักได้โดยมีหน้าที่  ปฏิบัติงาน  
ครอบคลุมทั้งภาวะฉุกเฉินทางอัคคีภัย การได้รับอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของนิวเคลียร์และรังสี  
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เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ว่าจะเป็นด้วยความ
ประมาทเลินเล่อ การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนหรือความล้มเหลวจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสี
หรือต้นกำเนิดรังสี ซึ่งอาจมีการแผ่รังสีหากไม่รีบเร่งจัดการแก้ไขโดยเร็วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของประชาชน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 

วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุ หรือสารประกอบใด ๆ ที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งมีโครงสร้างภายใน
อะตอมไม่คงตัว และสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา 

ภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่
ดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ประเภท เรียงลำดับตามขนาดความรุนแรงที่ลดลง ตาม
รายละเอียดดังแสดงไว้ในบทที่ 7 เอกสารอ้างอิง หัวข้อประเภทภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 

5.3 ประเภท และลักษณะของภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี 
5.3.1 ประเภทภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยประจำโครงการ 
 ตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency :IAEA) ได้
เสนอแนะให้มีการจำแนกประเภท และลักษณะของภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อความสะดวกในการ
วางแผนรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น โดยได้มีการจำแนกออกเป็น 5 ประเภท 
ได้แก่ประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 3 เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี 
เรียงลำดับตามขนาดความรุนแรงที่ลดลง ซึ่งประเภทที่ 1 มีสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีเป็น เครื่อง
ปฏิกรณ์ปรมาณูที่มีกำลังมากกว่า 100 MW(th) บ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ที่อาจจะมีการรั่วไหลของวัสดุ
กัมมันตรังสี ที่มีปริมาณรังสีของ Cs-137 จำนวนโดยรวมประมาณ 0.1 EBq ปล่อยออกมาเป็นต้น ตัวอย่างของ
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีในประเภทที่ 2 เช่น เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูที่มีกำลังมากกว่า 2 MW(th) 
แต่น้อยกว่า 100 MW(th) รวมถึงสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีโอกาสก่อให้เกิดภาวะวิกฤตทาง
นิวเคลียร์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ภายในขอบเขต 0.5 กิโลเมตรโดยรอบสถานที่ดำเนินการ และประเภทที่ 3 เป็น
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีขาดเครื่องกำบังรังสี ซึ่งมีโอกาสแผ่รังสีมากกว่า 
100 mGy/h ที่ระยะ 1 เมตร และเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูที่มีกำลังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 MW(th) เป็นต้น ส่วน
ประเภทที่ 4 เป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ในที่ใดที่หนึ่ง  และประเภทที่ 5 เป็นภัยคุกคามจากผลกระทบใน
ประเภทที่ 1 และ 2 เกิดกรณีที ่มีการเผยแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีออกไปนอกสถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี รายละเอียดประเภทภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี [27]  

ทั้งนี้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของโครงการ มีกำลังการทำงานสูงสุด 45 kW(th) ซึ่งมีขนาดกำลังน้อย
กว่า 2 MW(th) ดังนั้นจึงจัดอยู่ในประเภทของภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสี ประเภทที่ 3 ซึ่งหมายถึง สถาน
ประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในสถานที่แล้วคาดว่าจะ
ก่อให้เกิดผลจากปริมาณรังสี และบริเวณท่ีอาจได้รับผลกระทบคือบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง ซึ่งต้องมีการระงับเหตุ
ฉุกเฉินทางรังสีภายในสถานประกอบการณ์ท่ีดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี  

5.3.2 ลักษณะภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยประจำโครงการ 
 รายละเอียดลักษณะของภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยประจำ
โครงการ ตามที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency :IAEA) ได้
เสนอแนะลักษณะภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และรังสีประเภทที่ 3 นี้ไว้ว่าไม่จำเป็นต้องมีการดำเนินการด้านการ
ป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ประชาชนภายนอก อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดความกังวลแก่บุคลากรภายนอก
สถานที่และประชาชนทั่วไป และหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้นจริงอาจทำให้เกิดผล
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กระทบต่อจิตใจและเศรษฐกิจขึ้นได้ ดังนั้นปัญหานี้ทางโครงการจึงได้มีแผนในการแก้ไขโดยการจัดให้มีการ
เผยแพร่เอกสารความรู้ และให้ความรู้แก่บุคลากรภายนอกสถานที่และประชาชนทั่วไปในบริเวณรอบโครงการ 
เพ่ือให้เข้าใจ และรับรู้ว่า สถานการณ์ฉุกเฉินของโครงการที่มีการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์วิจัยประเภทนี้ ไม่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงของการแพร่กระจายสารกัมมันตรังสีออกไปภายนอกสถานที่  
 และนอกจากนี้ ทางโครงการได้จัดทำแผนปฏิบัติการตอบสนองที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
รองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสีออกไปสู่ภายนอกอาคารปฏิบัติการเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยไปยังบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้โครงการได้มีการประเมินการจำลองการแพร่กระจายของสาร
กัมมันตรังสี และการคำนวณปริมาณรังสีในกรณีที ่เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์แบบสมมติฐานขั ้นสูงสุด 
(Maximum hypothetical accident ,MHA) ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(ปว. มทส.) โดยใช้โปรแกรม HOTSPOT ซึ่งมีรายละเอียดแสดงไว้ในบทที่ 4 หัวข้อ 4.1.2.2 การวิเคราะห์การ
แพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว.มทส.) 
ซึ่งจากผลการประเมินดังกล่าวพบว่ามีการแพร่กระจายสารกัมมันตรังสี สูงสุด ออกจากจุดศูนย์กลางการเกิด
อุบัติเหตุออกไปเป็นรัศมี 10 เมตร อย่างไรก็ตาม ปัจจัยของการแพร่กระจายขึ้นอยู่กับข้อมูลของบริเวณสถาน
ประกอบการ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และทิศทางลม ณ เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดของ IAEA Safety Standards, Safety Guide: No. GS-G-2.1 ซึ ่งกำหนดให้เครื ่องปฏิกรณ์
นิวเคลียร์ที่มีกำลังต่ำกว่า 2 เมกะวัตต์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในสถานที่ ต้องมีการระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีภายในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์นั้น และเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ขนาดเครื่องปฏิกรณ์วิจัยของโครงการ ดังนั้นทางโครงการจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการตอบสนองที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้กำหนดพื้นที่ตามแผนฉุกเฉินเป็นระยะรัศมี 0.07 กิโลเมตร (70 เมตร) จาก จุด
ศูนย์กลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยดังแสดงในรูปที่ 5-1 การแบ่งเขตพื้นที่ตั้งของโครงการ และได้อธิบาย
รายละเอียดของพ้ืนที่แต่ละส่วนไว้ในบทที่ 2 ตามหัวข้อการแบ่งเขตพ้ืนที่ตั้งแล้ว  

 
รูปที่ 5-1 การแบ่งเขตพ้ืนที่ตั้งของโครงการ 
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5.4 ระดับการปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Action Levels, EALs) 

 มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยเหตุการณ์ทางนิวเคลียร ์และรังส ี ( International Nuclear and 
Radiological Events Scale: INES) ได้มีการแบ่งระดับเหตุการณ์ทางนิวเคลียร์และรังสีออกเป็น 7 ระดับ โดย
ระดับที ่ 1-3 เป็นระดับเหตุการณ์ที ่เร ียกว่า Incidents และระดับที ่ 4-7 เป็นระดับเหตุการณ์ที ่เรียกว่า 
Accidents ซึ ่งใช้สำหรับชี ้ให้เห็นว่าเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ ้นนั ้นมีความรุนแรงเพียงใด และจะใช้เ มื ่อได้มีการ
ตรวจสอบชัดเจนแล้วเท่านั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ในการดำเนินการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที 
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสมและทันท่วงที โครงการจะประกาศภาวะ
ฉุกเฉินนั้น จะข้ึนอยู่กับการประเมินระดับการปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Action Levels: EALs) ดังนี้ 

 การปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 1 สถานการณ์มีขอบเขตอยู่ภายในห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ
หรือภายในอาคารหนึ่งอาคารใด โดยผู้พบเหตุฉุกเฉินสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์
ระงบัเหตุฉุกเฉินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น 

 การปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 2  สถานการณ์ขยายขอบเขตออกไปทั่วอาคาร ผู้พบเหตุฉุกเฉิน
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเองต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เช่น ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน 
หรือหน่วยงานภายนอก  และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 

การปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 3 สถานการณ์อาจมีผลกระทบต่อสถานที่ข้างเคียง ผู้พบเหตุ
ฉุกเฉินไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเองต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น เช่น ทีมระงับเหตุ
ฉุกเฉิน หรือหน่วยงานภายนอก และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

การปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 4 สถานการณ์มีผลกระทบต่อประเทศข้างเคียง ผู้พบเหตุฉุกเฉิน
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง ต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนในระดับประเทศ  

ทั้งนี้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยของโครงการมีขนาดกำลังสูงสุด (45 kW) จัดอยู่ในประเภทภัยคุกคาม
ทางนิวเคลียร์และรังสีประเภทที่ 3 ซึ่งมีปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่สามารถก่อให้เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีแค่ภายในสถานประกอบการและอาจมีผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการเท่านั้น  ดังนั้นการ
ปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีสูงสุดของโครงการจะอยู่ในระดับ 2 เท่านั้น 

5.5 สถานที่ตั้งและแผนที่ 

สถานที่ตั้ง 
 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
เลขที่ 111 หมู่ 6  ถ. มหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 
สถานที่ใกล้เคียง 
 ทิศเหนือ  ติดกับ พ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัย 
 ทิศใต้     ติดกับ พ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัย 
 ทิศตะวันออก  ติดกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
 ทิศตะวันตก    ติดกับ พ้ืนที่ป่ามหาวิทยาลัย 
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แผนที่ตั้งอาคารโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5-2 สถานที่ตั้งของอาคารโครงการ  

จุดที่ตั้งโครงการ 
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5.6 การแบ่งพื้นที่ท่ีมีความเสี่ยงภายในสถานประกอบการ 

จากการประเมินการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้วิธีคิดคำนวณระดับ
รังสีจาก Maximum Hypothetical Accident (MHA) โดยอ้างอิงข้อมูลจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยที่มี
ขนาดใกล้เคียง เป็นแบบจำลองการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดการ
ประเมินแสดงรายละเอียดไว้ในบทที่ 4 หัวข้อการวิเคราะห์การแพร่กระจายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีจากเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปว.มทส.) ซ่ึงโครงการได้จัดเขตพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภายใน
อาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ให้เป็นพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
และรังสี และให้เป็นพ้ืนที่ควบคุม ดังแสดงตามรูปที่ 5-3 ถึง 5-6 การจัดเขตพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภายในอาคารคลุม
เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.) พ้ืนที่ชั้นใต้ดิน ได้แก่ 
ห้องหมายเลข 1 คือ ห้องฉายรังสีในแนวดิ่ง 
ห้องหมายเลข 2 คือ ห้องปฏิบัติการทางรังสี 
ห้องหมายเลข 3 คือ ห้องสังเกตการณ์ 

2.) พ้ืนที่บริเวณชั้นที่ 1 ได้แก่ 
ห้องหมายเลข 4 คือ ห้องฉายรังสีในแนวนอนห้องที่ 1 
ห้องหมายเลข 5 คือ ห้องฉายรังสีในแนวนอนห้องที่ 2 
ห้องหมายเลข 6 คือ ห้องฉายรังสีในแนวนอนห้องที่ 3 
ห้องหมายเลข 7 คือ ห้องฉายรังสีในแนวนอนห้องที่ 4 

3.) พ้ืนที่บริเวณชั้นที่ 2 ได้แก่ 
ห้องหมายเลข 8 คือ ห้องระบบทำน้ำบริสุทธ์ 
ห้องหมายเลข 9 คือ ห้องเตรียมตัวอย่างชิ้นงาน 
ห้องหมายเลข 10 คือ ห้องเก็บน้ำสำรอง 

4.) พ้ืนที่บริเวณชั้นที่ 3 ได้แก่ 
ห้องหมายเลข 11 คือ ห้องเก็บอะไหล่/อุปกรณ์ 
ห้องหมายเลข 12 คือ ห้องโถงบ่อปฏิกรณ์ 
ห้องหมายเลข 13 คือ ห้องควบคุม 
ห้องหมายเลข 14 คือ ห้องระบบนำส่งชิ้นงาน 
ห้องหมายเลข 15 คือ ห้องปฏิบัติการ NAA 
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5.7 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
เข้ามามีบทบาทร่วม เพื่อทำให้การตอบสนองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นหัวข้อนี้จะแสดงโครงสร้างของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน  ซึ่งจะต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนรวมถึง
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายนอกต่าง ๆ  ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยประกอบด้วย 

1) โครงสร้างองค์กรของโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 
2) โครงสร้างการบัญชาการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ของหน่วยงานภายใน สำหรับ

กรณีการปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีของโครงการอยู่ในระดับ 1   
3) โครงสร้างการบัญชาการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ของหน่วยงานภายในร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก สำหรับกรณกีารปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีของโครงการอยู่ในระดับ 2   
4) บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างแผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
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โครงสร้างองค์กรโครงการศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้าโครงการ (Head ;Reactor Manager) 

ฝ่ายบริหารและอำนวยการทัว่ไป ฝ่ายความปลอดภยัและสิ่งแวดลอ้ม ฝ่ายปฏบิัติการเครื่องกำเนิดนิวตรอน 

นักวทิยาศาสตร ์ 

(เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี) 

ฝ่ายวจิัยพัฒนาและให้บรกิาร 

อธิการบด ี

คณะกรรมการบริหารโครงการ  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 

นักวทิยาศาสตร ์ 

(นักฟิสิกส์สุขภาพ/จนท.เทคนิควัสดุนิวเคลียร์) 

นักวทิยาศาสตร ์ 

(วศ.ม./วท.ม.นิวเคลยีร์เทคโนโลยี) 
..) 

นักวทิยาศาสตร ์ 

(วท.ม.นิวเคลยีร์ฟสิิกส์) 
..) 

นักเทคนิคการแพทย์  

(วท.บ.เทคนิคการแพทย์) 
..) 

นักรังสีเทคนิค 

(วท.บ.รังสเีทคนิค) 
..) 

วิศวกร 

(เจ้าหน้าทีเ่ทคนิคเครื่องกำเนิดนวิตรอน) 
..) 

วิศวกร 

(เจ้าหน้าที่บำรุงรกัษาเครือ่งกำเนิด
นิวตรอน) 

..) 

วิศวกร 

(เจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิารเดินเครือ่งปฏิกรณ์)
นิวตรอน) 

..) 
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โครงสร้างการบัญชาการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของหน่วยงานภายในสำหรับกรณีการปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีของโครงการอยู่ในระดับ 1 
(โครงสร้างการบัญชาการปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 1) 
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โครงสร้างการบัญชาการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของหน่วยงานภายในร่วมกับหน่วยงานภายนอก สำหรับกรณีการปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีของ
โครงการอยู่ในระดับ 2 (โครงสร้างการบัญชาการปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ 2) 
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บทบาทหน้าที่ตามแผนฉุกเฉิน 
บทบาทหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินในส่วนต่าง ๆ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี มีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทางนิวเคลียร์และรังสี 

รวมไปถึงกรณีปัญหาอัคคีภัยดังนี้ 

ที ่ ส่วน ทีม หน่วยรับผิดชอบ บทบาท/หน้าที่ 
1 ส่วนอำนวยการ - ทีมอำนวยการ - คณะกรรมการบริหารศูนย์   

  ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา ฯ 
 

1) จัดตั ้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาทางนิวเคลียร์และรังสี    
เพื่อเป็นศูนย์ประสานในการแก้ไขปัญหาทางนิวเคลียร์และรังสีของ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา ฯ 

2) อำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาทางนิวเคลียร์และรังสีของทีมต่าง ๆ 

3) รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์และวางแผนในการแก้ไขปัญหา
ทางนิวเคลียร์และรังสีเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์  และ
เพ่ือให้สามารถร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิมเติมได้ทันที 

4) กรณีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา ฯ ไม่สามารถระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีด้วยตนเองได้ และได้กลายเป็นสาธารณภัยทาง
นิวเคลียร์และรังสี (ทั้งนีใ้ห้ปฏิบัติการตาม พรบ.ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 และดำเนินการตามแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดย ปส. เป็นหน่วยงานสนับสนุน) ให้
ประสานศูนย์อำนวยการของ ปส. เพื่อเข้าบัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

2 ส่วนประชาสัมพันธ์  -ทีมประชาสัมพันธ์  - ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.  
- ฝ่ายบริหารและอำนวยการ  

ทั่วไป 

1) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมทั้งเตรียมข้อมูล
แถลงข่าว และดูแลสื่อมวลชน  

2) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ และส่วนอื่น ๆ ที่
เกี ่ยวข้อง ณ ที่เกิดเหตุ เพื่อประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีที ่เกิดขึ้น ให้แก่ประชาชนและสื่อมวลชนเพียง
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ที ่ ส่วน ทีม หน่วยรับผิดชอบ บทบาท/หน้าที่ 
แหล่งเดียวเท่านั้น โดยแต่งตั้งผู ้ให้ข่าวเพียงคนเดียว หรือแต่งตั้ง
ผู้แทนของหน่วยงานที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานตอบสนองเหตุฉุกเฉิน 

3) ให้คำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติแก่ประชาชนในพ้ืนที่เกิดเหตุ รวมทั้ง
ข้อมูลที่เหมาะสมของเหตุการณท์ี่เกิดข้ึน 

3 ส่วนควบคุม
สถานการณ์ 

3.1 ทีมเผชิญ 
สถานการณ์ 

 

- ฝ่ายความปลอดภัยและ      
  สิ่งแวดล้อม 

1) ทำการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยใช้เครื ่องมือ
อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุ ตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษา ฯ 
ได้มีการจัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ หากไม่สามารถระงับเหตุฉุกเฉิน
ได้ให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบทันที 

2) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉิน (กรณีมี
หน่วยงานภายนอกเข้าทำการร่วมด้วย) 

3) ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์และรังสีจนได้ขยายขอบเขตเป็น 
สาธารณภัยทางนิวเคลียร์และรังสีให้การปฏิบัติการเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที ่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยให้ทีม
เผชิญสถานการณ์และฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่
เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติการ 

3.2 ทีมเฝ้าตรวจปริมาณ
รังสี 

- ฝ่ายความปลอดภัยและ  
  สิ่งแวดล้อม 

1) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีของศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสี
รักษา ฯ หรือเจ้าหน้าที่ที ่ได้รับมอบหมายและมีความรู ้ในการใช้
เครื่องสำรวจรังสีได้ 

2) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
3) ดำเนินการเฝ้าตรวจระดับรังสีและการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสี

ในพ้ืนที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 
4) ตรวจสอบเครื่องสำรวจรังสีที่นำไปปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งาน

และตรวจสอบหน่วยปริมาณรังสี หรืออัตราปริมาณรังสีเพื่อความ
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ที ่ ส่วน ทีม หน่วยรับผิดชอบ บทบาท/หน้าที่ 
ถูกต้องในการประเมินสถานการณ์ กรณีวัดอัตราปริมาณรังสีได้
มากกว่า 100 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ให้ออกมาจากพ้ืนที่นั้นทันที 

5) ถ้ามีการฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในอากาศ ให้ทำการตรวจวัด
ความเข้มข้นปริมาณรังสีในอากาศ และประเมินความเป็นอันตราย
จากรังสีที่มีผลกระทบต่อประชาชน 

3.3 ทีมพิสูจน์หลักฐาน - ผู้แทนของแต่ละทีมในส่วน  
ควบคุมสถานการณ์ 

1) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
2) ดำเนินการพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุ โดยตั้งสมมติฐานว่าวัตถุ

ทุกชนิด หรือวัสดุกัมมันตรังสีมีความเป็นไปได้ที ่จะเปื ้อนสาร
กัมมันตรังสี ดังนั้นให้รักษาสภาพของวัตถุหรือวัสดุกัมมันตรังสีนั้น
จนกว่าจะได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ของสถานประกอบการทางนิวเคลียร ์และรังส ี หรือเจ้าหน้าที่
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติเรียบร้อยแล้ว 

3) จัดเก็บและติดสัญลักษณ์วัตถุพยานด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้ง
บันทึกภาพและบันทึกข้อมูลจากจุดเกิดเหตุก่อนเคลื่อนย้ายออกจาก
พ้ืนที่อันตราย  

3.4 ทีมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

- สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จ.นครราชสีมา 

1) เป็นผู้ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเบื้องต้นในพื้นที่
เกิดเหตุ  

2) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
3) กำหนดมาตรการป้องกัน โดยสวมชุดป้องกันอันตรายที่เหมาะสม  
4) ปฐมพยาบาล คัดแยก และนำผู้บาดเจ็บออกจากพ้ืนที่อันตราย 
5) จัดทำบัญชีผู ้ปฏิบัติงาน ค้นหาและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ พร้อมทั้ง

อพยพผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกจากพ้ืนที่อันตราย 
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ที ่ ส่วน ทีม หน่วยรับผิดชอบ บทบาท/หน้าที่ 
3.5 ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 
 

- ทีมแพทย์รพ.มทส. 
- ทุกส่วน 

1) ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากมีผู ้ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส ห้าม
เคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนได้รับการตรวจวัด
การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี 

2) กรณีมีผู ้บาดเจ็บรุนแรงให้แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบก่อน
ประสานการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงทันที โดยไม่ต้อง
ตรวจวัดการเปื ้อนสารกัมมันตรังสี แต่ให้ป้องกันการเปื ้อนสาร
กัมมันตรังสีของผู้บาดเจ็บโดยถอดเสื้อผ้าออกหมด และห่อด้วยผ้า
ห่มหรือวัสดุที่อากาศถ่ายเทสะดวกพร้อมติดสัญลักษณ์ ทั้งนี้การปฐม
พยาบาลเบื ้องต้น และรับส่งผู ้บาดเจ็บทุกกรณีของเจ้าหน้าที่
การแพทย์ต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่เฝ้าระวังเท่านั้น 

2) ประสานโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ตามแผน เพื่อส่งต่อผู้ได้รับบาดเจ็บ
ไปทำการรักษา 

3) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้บาดเจ็บและรายละเอียดการรักษา พร้อมทั้ง
รายงานให้ชุดอำนวยการทราบเป็นระยะ ๆ เพื ่อรายงานต่อผู้
บัญชาการเหตุการณ์ 

3.6 ตำรวจ - สถานีตำรวจภูธรโพธิ์กลาง 1) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
2) ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุ

ฉุกเฉินทั้งพื้นที่อันตรายและพื้นที่เฝ้าระวัง นอกจากนี้ยังอำนวย
ความสะดวกให ้แก ่รถพยาบาลในการขนส ่งผ ู ้บาดเจ ็บไปยัง
โรงพยาบาล 

3) รักษาและตรวจสอบวัตถุพยานในพื้นที่เกิดเหตุ หรือเฝ้าระวังและ
จับกุมผู้ต้องสงสัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสีรวมทั้งป้องกันการก่อวินาศกรรม หรืออาชญากรรมที่อาจจะ
เกิดข้ึนในพื้นท่ีเกิดเหต ุ
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ที ่ ส่วน ทีม หน่วยรับผิดชอบ บทบาท/หน้าที่ 
3.7 ทีมรักษาความ

ปลอดภัย 
- ส่วนอาคารสถานที่/งานรักษา

ความปลอดภัย มทส. 
1) จัดระบบการจราจร ดูแลความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวก

ให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมอ่ืน ๆ  
2) ควบคุมการเข้าออกบริเวณ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิด

เหตุ พร้อมทั ้งเฝ้าระวังพื ้นที ่เกิดเหตุ เพื ่อป้องกันการโจรกรรม
ทรัพย์สินและเหตุร้ายต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 

3.8 ทีมฟ้ืนฟู - ฝ่ายความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 

- ฝ่ายปฏิบัติการเดินเครื่องกำเนิด
นิวตรอน 

- ส่วนอาคารสถานที่ มทส. 

1) ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาการเหตุการณท์ราบ 

2) ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะ/ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้
กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมโดยเร็ว 

3) สรุปและจัดทำรายงานข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้น และการให้
ความช่วยเหลือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล
นำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงเหตุ
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดข้ึนให้มีน้อยที่สุด 

4) สรุปข้อมูลในภาพรวมของเหตุการณ์ สำหรับการแถลงสถานการณ์
แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (เฉพาะกรณีเกิดสาธารณภัยทางนิวเคลียร์
และรังสี) 

4 ส่วนระดมสรรรพกำลัง - ทีมทหาร - กรมทหารราบที่23  
  ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ 

1) ประสานงานกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากนิวเคลียร์และรังสี  ตามแผน
บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมเมื่อได้รับการร้องขอ 

2) ให้การสนับสนุนข้อมูลทรัพยากรด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องมือสื่อสาร เพื่อการป้องกันภัย การบรรเทาภัย การ
ระงับภัย และการฟื้นฟูภายหลังจากการเกิดภัยทางนิวเคลียร์และ
รังสี  
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ที ่ ส่วน ทีม หน่วยรับผิดชอบ บทบาท/หน้าที่ 
5 ส่วนวางแผนการ

ดำเนินงาน 
- ทีมวางแผนการ

ดำเนินงาน 
- ทุกหัวหน้าหรือตัวแทนจาก

หน่วย/ส่วน/ทีม ที่เก่ียวข้อง ณ 
ที่เกิดเหตุ 

1) ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
2) รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์และวางแผนในการแก้ไขปัญหา

ทางนิวเคลียร์และรังสีเสนอผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ และ
เพ่ือให้สามารถร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพ่ิมเติมได้ทันที 

6 ส่วนสนับสนุน - ทีมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (สทน.) 

- ฝ่ายบริหารและอำนวยการ
ทั่วไป 

- ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกำเนิด
นิวตรอน 

- สถานีดับเพลิงทต.สุรนารี 
- หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

1) ฝ่ายบริหารและอำนวยการทั่วไปและฝ่ายปฏิบัติการเครื่องกำเนิด
น ิวตรอน ให ้ข ้อม ูลแก ่ผ ู ้บ ัญชาการเหต ุการณ์และทีมเผชิญ
สถานการณ์ เกี ่ยวกับแผนผังของอาคาร ระบบไฟ ระบบประปา 
ตลอดจนตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุของแต่ละชั้นอาคาร 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการบัญชาการระงับเหตุ  

2) สนับสนุนการปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเมื่อ
ได้รับการร้องขอ 

3) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตาม
แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ 

7 หน่วยงานรับผิดชอบ
ภาวะฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี
ระดับชาติ 

- ทีมเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ 

- สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 1) รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และประสานงานไปยังผู้
บัญชาการเหตุการณ์ ณ ที่เกิดเหตุ โดยให้คำแนะนำการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ตามหลักการป้องกันอันตรายจากนิวเคลียร์และรังสี และยับยั้งไม่ให้
เหตุนั ้นขยายผลออกไป ซึ ่งจะมีผลอันตรายต่อประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม 

2) หากเหตุฉุกเฉินกลายเป็นสาธารณภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ให้
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเพ่ือร่วมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี พร้อมทั้งกำหนดมาตรการการปฏิบัติงาน 
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ที ่ ส่วน ทีม หน่วยรับผิดชอบ บทบาท/หน้าที่ 
3) เมื่อมาถึงพื้นที่เกิดเหตุให้รายงานตัวต่อผู้สั่งการ ณ ที่เกิดเหตุ รับฟัง

ข้อมูลเพื่อประเมิณสถานการณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง
รังสี เจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจปริมาณรังงสี และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4) ถ้ามีการฟุ้งกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีในอากาศ ให้ทำการตรวจวัด
ความเข้มข้นปริมาณรังสีในอากาศ และประเมินความเป็นอันตราย
จากรังสีที่มีผลกระทบต่อประชาชน 

5) ประเมินเหตุการณ์ฉุกเฉินร่วมกับส่วนวางแผนการดำเนินงานอยู่
เสมอ เพื่อสามารถร้องขอทรัพยากรที่ต้องการเพิ่มเติมได้ทันที ทั้งนี้
ให้ประสานงานกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
( IAEA) หากต ้องการขอความช ่วยเหลือจากผู ้ เช ี ่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ 
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5.9 การวางแผนการรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 
     5.9.1 ก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน  

การวางแผนสำหรับรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ทางโครงการได้มีมาตรการเพื ่อความ
ปลอดภัย และให้สามารถดำเนินการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที โดยโครงการได้มีการตรวจสอบ
และควบคุมระดับรังสี การเปรอะเปื้อน และการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสีให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด มีการติดเครื่องหมายทางรังสี พร้อมระบุระดับรังสีไว้ให้เห็นอย่างเด่นชัด มีการกำหนด
กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ความปลอดภัยทางรังสี และควบคุมการเข้า -ออกใน
บริเวณที่มีความเสี่ยงภายในอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย การจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จำเป็น
ไว้ ณ บริเวณทางเข้าออก เช่นเครื่องตรวจวัดรังสี เสื้อคลุม ถุงมือ หน้ากากป้องกันสารกัมมันตรังสี ฯลฯ และ
อุปกรณ์เตือนภัยทางรังสี ประจำ ณ พื้นที่ดังกล่าวตามความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งมีการเตรียมความ
พร้อมเหตุฉุกเฉินด้านบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การตรวจวัดรังสีของสถานประกอบการ 
- มีการตรวจวัดระดับรังสีอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง หรือตามความถี่ที่เหมาะสมตามลักษณะ

ความเสี่ยงจากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดที่เหมาะสม ที่ผ่านการตรวจสภาพ
การใช้งานและปรับเทียบมาตรฐานแล้ว และมีการตรวจวัดตามบริเวณ ที่มีความเสี่ยงภายในอาคารคลุมเครื่อง
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดมีการเก็บบันทึกผลเพ่ือให้สามารถตรอจสอบได้  

- มีการตรวจสอบรอยรั่ว การเปรอะเปื้อน และการฟุ้งกระจายของสารกัมมันตรังสี อย่างน้อย 3 
เดือนต่อครั้ง โดยใช้วิธีการ และเครื่องมือตรวจวัดที่เหมาะสม โดยทำการตรวจวัดในสถานที่ปฏิบัติงาน บริเวณ
ใกล้เคียง ตลอดจนบริเวณท่ีมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลมีการเก็บบันทึกผลการตรวจวัด
เพ่ือให้สามารถตรอจสอบได้  

ทั้งนี้ หากพบว่ามีค่าที่ตรวจวัดผิดปกติ หรือมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทางโครงการมีแนว
ปฏิบัติในกรณีดังกล่าวตามขั้นตอนในข้อกำหนดของระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย
การควบคุมความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2558 

2. สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ (EMERGENCY FACILITIES AND EQUIPMENT) 
         - จัดให้มีหน่วยรักษาความปลอดภัยประจำอยู่ ณ จุดต่าง ๆ ที่สำคัญภายในโครงการเพื่อคอย
รกัษาความสงบเรียบร้อยและเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ 

- ภายในอาคารปฏิบัติการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย จะมีห้องอาบน้ำสำหรับให้ผู้ที่ได้รับการ
ปนเปื้อนทางรังสีทำการชำระล้างในเบื้องต้น ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องทดลอง ดูแลและ
ควบคุมเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ไปได้ด้วยความถูกต้องอย่างเคร่งครัด โดยผู้ปฏิบัติงานและ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องต้องดำเนินการ รวบรวม คัดแยก จำแนก และจัดเก็บกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นใส่ใน
ภาชนะที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดทำบัญชีกากกัมมันตรังสี พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลที่สำคัญ
ต่างๆ ซึ่งกากกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นนี้จะถูกนำส่งให้กับ ศูนย์จัดการกากกัมมันตรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพ่ือดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีต่อไป 
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 - มีระบบโทรศัพท์และวิทยุสื่อสารติดตั้งไว้ในห้องต่าง ๆ ในทุกอาคารของโครงการ และจัดให้มี 
การตรวจเช็คความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ 
 - มีอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีประจำตัวบุคคลและอุปกรณ์ตรวจวัดรังสีที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ ในพ้ืนที ่
ที่คาดว่าจะมีการแพร่กระจายทางรังสี ซึ่งจะตรวจวัดระดับรังสีบีตา รังสีแกมมา และนิวตรอน อีกทั้งยังมี
อุปกรณ์ตรวจวัดระดับรังสีของสารตัวอย่างที่ถูกเก็บมาจากบริเวณเหตุฉุกเฉินอีกด้วย 
         - จัดให้มีการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยประสานงานและทำข้อตกลง
กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3. อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุภาวะฉุกเฉิน 

เครื่องมือที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินรวมทั้งเครื่องมือวัดรังสีจะต้องได้รับการตรวจสอบและปรับเทียบทุก ๆ ปี  
1) เครื่องมือวัดอัตราปริมาณรังสีในอากาศ (Dose survey meter) 
 

 
ที่มา:กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังส ีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

รูปที่ 5-7 เครื่องมือวัดปริมาณรังสีในอากาศ (Dose survey meter) 
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2) เครื่องสำรวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี (Surface contamination meter) 
 

ที่มา:กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
 

รูปที่ 5-8 เครื่องสำรวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี (Surface contamination meter) 
 

3) เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (Personal dosimeter) 
 

 
ที่มา:กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

 
รูปที่ 5-9 เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (Personal dosimeter) 
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4) ชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนทางรังสี 
 

 
ที่มา:กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

รูปที่ 5-10 ชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนทางรังสี 

3. แผนผังอาคารปฏิบัติการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็กและเส้นทางการอพยพ 
        ทั้งนี้โครงการได้มีการจัดทำแผนผังของอาคารปฏิบัติการเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยขนาดเล็ก 

และแสดงตำแหน่งเครื่องมือที่ใช้ในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งเส้นทางการอพยพจาก
ภายในตัวอาคารแต่ละชั้น เพื่อออกไปยังจุดรวมพลภายนอกอาคารตามที่ทางโครงการได้มีการกำหนดขึ้น ดัง
แสดงในรูปที่ 5-11 ถึง 5-16 
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รูปที่ 5-11 แสดงเส้นทางอพยพไปยังจุดรวมพลนอกอาคาร 
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5. การเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินด้านบุคลากร (EMERGENCY PREPAREDNESS)  

1) มีการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เหตุจากเพลิงไหม้ รังสีรั่วไหล 
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโครงการอย่างเพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งยังมีการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินร่ วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอยู่เป็นประจำ เพ่ือสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยในการเตรียมความพร้อม 
และการปฏิบัติการในสถาณการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี โดยหลักสูตรเบื้องต้นที่เจ้าหน้าที่ของโครงการ
ต้องผ่านการฝึกอบรม มีดังนี ้

- หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ 1 และระดับ 2  ซึ่งเป็นหลักสูตรการป้องกัน
อันตรายจากรังสีที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องหลักการป้องกันอันตรายขณะที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานด้านการ
ใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ของหน่วยงาน ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยสนับสนุนให้บุคลากรของโครงการได้รับ
การฝึกอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับ มาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน และจัดทำแผน
ฉุกเฉินให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยต่อไป 

- หลักสูตรอบรมที่เกี ่ยวข้องกับการระงับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรของโครงการมีความรู้ และเข้าใจหลักการปฏิบัติการระงับอุบัติเหตุ
ทางนิวเคลียร์และรังสี และอัคคีภัยอย่างถูกต้องและถูกวิธี 

2) โครงการจัดเตรียมให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับสูง (RSO) ตามพระราชบัญญัติ
พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดแูล
ด้านความปลอดภัยทางรังสี และด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อต้นกำเนิดรังสี ให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ กฎระเบียบทางกฎหมาย รวมถึงปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีอยู่ตลอดเวลาที่เปิดทำ
การ 

3) โครงการจะจัดหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องมาเป็นผู้ให้ความรู้ในด้านของการ
รับมือเหตุฉุกเฉินตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล และเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานแก้ไข
เหตุฉุกเฉินและโครงการได้จัดให้มีการซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินปีละหนึ่งครั้ง 

4) หลังจากการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉินในแต่ละครั้ง ผู้สังเกตการณ์และผู้เข้าร่วมทุกคนจะมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายเพื่อหาข้อบกพร่องที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไข 

5) มีการทบทวนและปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างน้อยสองปีต่อหนึ่งครั้ง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉิน นอกจากนี้ข้อตกลงทั้งหมดกับหน่วยงานภายนอกจะต้อง
ได้รับการตรวจสอบและมีการปรับปรุงแก้ไขในทุก ๆ สองปีอีกด้วย และเมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงแผนฉุกเฉิน
จะต้องแจ้งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบภายในระยะเวลา 3 เดือน 

6) มีการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานด้านแผนฉุกเฉินอย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการ และมีการตรวจเช็คความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ   
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5.9.2 ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน 

5.9.2.1 การตอบสนองและจัดตั้งพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

ในการปฏิบัติการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของโครงการ ได้จัดให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน เช่น สำนักงานปภ. จังหวัดนครราชสีมา กรมทหารราบ
ที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งการตอบสนองต่อเหตุการณ์จะดำเนินการตามรายละเอียด
ข้างต้น ในหัวข้อ 5.7 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือทำให้การตอบสนองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีตามโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
จะต้องทำการประเมินสถานการณ์เบื้องต้น และพิจารณาความเสี่ยงจากการได้รับอันตรายจากรังสี โดยการ
จัดตั้งระยะปลอดภัย และกำหนดให้บริเวณเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีถึงขอบเขตระยะปลอดภัยเป็น
พ้ืนที่อันตราย และจัดให้มีการป้องกันอันตรายจากรังสี ให้กับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ
รังสี และประชาชนในพื้นที่อันตราย โดยตารางที่ 5-1 จะแสดงระยะที่เหมาะสมเพื่อกำหนดพื้นที่อันตราย
สำหรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีประเภทต่างๆ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับค่ากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสี 

ตารางที่ 5-1 แสดงรายละเอียดการประเมินเบื้องต้นของระยะการล้อมบริเวณในที่เกิดเหตุ 

สถานการณ ์ ระยะที่ต้องล้อมบริเวณในที่เกิดเหตุ  
(ระยะปลอดภัย) 

บริเวณภายนอก 
ต้นกำเนิดรังสีแตกหักเสียหายและไม่มีการป้องกันใด ๆ  30  เมตร โดยรอบ 
ต้นกำเนิดรังสีมีการหกเปรอะเปื้อน 100 เมตร โดยรอบ 
เกิดไฟไหม้ ระเบิด ทำให้เป็นกลุ่มควัน 300 เมตร โดยรอบ 
เกิดเหตุซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกับระเบิดที่ผูกติดกับวัสดุกัมมันตรังสี 400 เมตร โดยรอบ หรือมากกว่า 

เพ่ือป้องกันการระเบิด 
บริเวณภายในตึก หรือท่ีปกปิดมิดชิด 
ต้นกำเนิดรังสีที ่แตกหักเสียหาย ขาดเครื ่องกำบัง หรือมีการหก
เปรอะเปื้อน 

ปิดบริเวณที่เกิดเหตุ รวมทั้งชั้นบน
และชั้นล่างของสถานที่นั้น 

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือมีการเปรอะเปื้อนทางรังสีไปทั่ว ปิดกั้นอาคารคลุมเครื่องปฏิกรณ ์
การขยายระยะปลอดภัยจากการวัดระดับรังสีด้วยเครื่องวัดรังสี 
ระดับรังสี 100 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ล้อมบริเวณในระยะที่รังสีแผ่ออกมา 

ที่มา:สำนักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ

 

 

 

 

 



    รายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy : BNCT )               บทที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

        

    5-40                                                                              รายงาน 

 

5.9.2.2 แนวปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

แนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีดังนี้ 
1. แนวทางการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (ภายในโครงการ) 

1.1 อพยพออกจากพ้ืนที่ และปิดกั้นพ้ืนที่นั้น 
1.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประจำโครงการเพ่ือเข้าดำเนินการระงับเหตุ 
1.3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของโครงการ เข้าดำเนินการระงับเหตุ: 

- กำหนดบริเวณปฏิบัติงาน จัดทีมปฏิบัติงาน 
- ตรวจวัดปริมาณรังสี เก็บกู้ สารกัมมันตรังสี 
- ชำระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสี (ถ้าจำเป็น) 
- ถ้ามีผู้บาดเจ็บทำการปฐมพยาบาล และนำส่งโรงพยาบาล 
- แจ้งสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 

2. แนวทางการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (สาธารณภัย) 
2.1 ปิดกั้น กำหนดพ้ืนที่ควบคุม (พ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่ระวังเหตุ พ้ืนที่อำนวยการ พื้นที่สนับสนุน) ดังแสดง
ในรูปที่ 5-17 แนวทางการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี และการกั้นพ้ืนที่ 
2.2 จัดตั้งศูนย์อำนวยการและปฏิบัติงานภาคสนามในการระงับเหตุ 
2.3 การดำเนินการระงับเหตุ: 

- เจ้าหน้าที่เข้าพิสูจน์ทราบ การตรวจวัดปริมาณรังสี ระบุไอโซโทป และประเมินระดับอันตรายจาก
ระดับรังสี โดยตรวจวัดอัตราปริมาณรังสี จากนั้นให้พิจารณาสถานการณ์และแนวปฏิบัติเป็นไปตาม
ตารางที่ 5-2 ทั้งนี้การได้รับปริมาณรังสียังผลของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามตารางท่ี 5-3 

- กำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่ความปลอดภัย ตรวจสอบและควบคุมทางเข้าออกบริเวณที่มีการ
แพร่กระจายสารกัมมันตรังสี 

- ค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสพภัย นำส่งโรงพยาบาล (กรณีบาดเจ็บรุนแรง) 
- ตรวจวัดความเปรอะเปื้อน และชำระล้างการเปรอะเปื้อนทางรังสี (ถ้าจำเป็น) 
- ดำเนินการเก็บกู้สารกัมมันตรังสี และเก็บไว้ในพ้ืนที่ปลอดภัย  
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ตารางที่ 5-2 แนวปฏิบัติเมื่อทราบอัตราปริมาณรังสีและสถานการณ์ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี 

สถานการณ์ขณะเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ค่า OIL* แนวปฏิบัติ 

การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นกำเนิดรังสีแบบ
จุด 

100 ไมโครซีเวิร์ต 
ต่อชั่วโมง 

ทำการกั ้นบริเวณควบคุมการเข้า
ออกบริเวณ 

การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นกำเนิดรังสีที่
เปื้อนสารกัมมันตรังสีในบริเวณไม่กว้าง หรือกรณี
ที่การอพยพกระทำได้โดยง่าย 

100 ไมโครซีเวิร์ต 
ต่อชั่วโมง 

ทำการกั ้นบริเวณควบคุมการเข้า
ออกบริเวณ 

การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นกำเนิดรังสีที่
เปื้อนสารกัมมันตรังสีในบริเวณกว้าง หรือกรณีที่
การอพยพกระทำได้โดยยาก 

1 ไมโครซีเวิร์ต 
ต่อชั่วโมง 

แนะนำให ้อพยพผ ู ้คนออก นอก
บริเวณ หรือหลบภัยอยู่ในที่พักและ
ปิดประตู หน้าต่าง 

การได้รับรังสีนอกร่างกายจากต้นกำเนิดรังสีที่ ฟุ้ง
กระจายในอากาศ 

1 ไมโครซีเวิร์ต  

ต่อชั่วโมง 

ทำการกั ้นบริเวณ (ถ้าเป็นไปได้) 
ควบคุมการเข ้าออกบริ เวณและ
อพยพคนไปบริเวณเหนือทิศทางลม 

หมายเหตุ* ค่า Operational Intervention Level (OILs) คือ ค่าระดับเพื่อเข้าแทรกแซงการดำเนนิการเพื่อป้องกันอันตราย
จากเหตุฉุกเฉนิทางรังสี ที่มา:สำนกังานปรมาณเูพื่อสันต ิ

ตารางที่ 5-3 ระดับขีดจำกัดความปลอดภัยปริมาณรังสียังผลสำหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี 

การปฏิบัติการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี ปริมาณรังสียังผล(มิลลิซีเวิร์ต) 
- การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ≤500*, ** 
- การป้องกันการบาดเจ็บสาหัสของผู้ที่อยู่ในพื้นท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  นิวเคลียร์และรังสี 
- การป้องกันการเพ่ิมค่ากัมมันตรังสีในพ้ืนที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ฯ 
- การป้องกันการเพ่ิมระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน ฯ 

≤100 
 

- การปฏิบัติงานในสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะสั้น เพ่ือการ    
  ปฏิบัติงานเร่งด่วนในการป้องกันอันตรายจากรังสีการตรวจวัด
ปริมาณ    
  รังสีและเก็บตัวอย่างรังสี 

≤50* 

- การปฏิบัติงานให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะยาว 
- การปฏิบัติงานที่ไม่เก่ียวข้องกับเหตุทางรังสีโดยตรง 

≤20 

หมายเหตุ *การกำหนดค่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการได้รับประโยชน์ในการปฏิบัติงานช่วยชีวิต และ
ระงับเหตุฉุกเฉินฯให้เสร็จสมบูรณ์ และเป็นปริมาณรังสียังผลที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับตลอดช่วงการปฏิบัติงาน 
 ** ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่อาสาเข้าไปปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการฝึกอบรมด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี และ
ทราบถึงความเสี่ยงเมื่อได้รับปริมาณรังสีในปริมาณที่กำหนด  
ที่มา:สำนักงานปรมาณเูพื่อสันต ิ
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รูปที่ 5-17  แนวทางการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี และการกั้นพ้ืนที่

ทิศทางลม 
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การควบคุมทางเข้าออก 
1. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสีขึ้นภายในห้องหรือภายในอาคาร อาจควบคุมทางเข้าออกที่ประตูห้อง

และติดเครื่องหมายแสดงบริเวณรังสี ทั้งนี้ต้องปิดระบบระบายอากาศในพื้นที่ควบคุมด้วย 
2. การปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมทางเข้าออกควรหลีกเลี่ยงการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ไม่จำ เป็น

เข้าไปในพ้ืนที่ควบคุม เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้อาจเปรอะเปื้อนทางรังสีได้  
3. ผู้ที่เข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมทางเข้าออกควรมีเครื่องตรวจวัดรังสี เครื่องวัดรังสีประจำบุคคล  
4. ขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับท้องถิ่น และหน่วยงาน

ต่าง ๆ ในการกำหนดขอบเขตพ้ืนที่และดำเนินการควบคุมทางเข้าออก 
5. เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานฉุกเฉินทางรังสีของโครงการ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ควรติดเครื่องหมาย    

สัญลักษณ์และข้อความฉุกเฉินทางรังสีให้สามารถเห็นได้ชัด 
6. เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย มทส. ที่ควบคุมการเข้าออกบริเวณ ห้ามไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า

ไปในบริเวณท่ีเกิดเหตุ และทำการบันทึกรายชื่อผู้เข้าออกทุกครั้ง 
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการที่ได้รับมอบหมายและมีความรู้ในการใช้

เครื่องวัดปริมาณทางรังสีดำเนินการเฝ้าตรวจวัดระดับรังสีและการเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสีทุกครั้งก่อนและ
หลังออกจากบริเวณควบคุมของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
 
การตรวจวัดระดับรังสี 

การตรวจวัดระดับรังสีมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นเพื่อให้ทราบข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจดำเนินการ
แก้ไขสถานการณ์ 

1. การเลือกใช้เครื่องวัดรังสีที ่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องวัดรังสีที่
นำมาใช้มีความไวต่อชนิดและคุณสมบัติของรังสีที่จะทำวัด 

2. ผู้ดำเนินงานตรวจวัดรังสีมีความรู้ ประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี 
3. โครงการจัดให้มีหน่วยปฏิบัติงานฉุกเฉินทางรังสีเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ 

และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานการฝึกอบรมและการฝึกซ้อม พร้อมที่จะปฏิบัติงานแก้ไขสถานการณ์
ในภาวะฉุกเฉินทางรังสีได้ทันที พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทันท ี

 
การแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน  

 การประกาศแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินของโครงการและหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าที่
ในส่วนประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ตามแผนฉุกเฉินจะเป็นผู้ดำเนินการประกาศแจ้งเตือน
เหตุฉุกเฉินและให้คำแนะนำแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตัวให้แก่ประชาชนผู้ที ่ได้รับผลกระทบ และ
สื่อมวลชนเพียงแหล่งเดียวเท่านั้น โดยมีการแจ้งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับการบัญชาการ 
รวมถึงสถานีวิทยุชุมชน ผู้นำชุมชน เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเหตุให้ทันท่วงที  โดยจะดำเนินการแจ้งเตือนข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
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- ข้อมูล ประเภทของเหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึน 
- วันที่และเวลาของการเริ่มต้นและระยะเวลาที่เกิดเหตุ 
- ชนิดและปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นจริงที่ปล่อยออกมาและระยะเวลาที่คาดว่าจะเกิดการ

ปนเปื้อนทางอากาศและทางน้ำ 
- จำนวนของ radionuclides ที่ปล่อยออกมาหรือคาดว่าจะปล่อยออกมา 
- อัตราปริมาณรังสีที่คาดการณ์ไว้จริงหรือท่ีอยู่นอกเขตโครงการ 

 - แนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติตัวของประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

 5.9.3 หลังเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1. การยุติเหต ุภายหลังเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องทำการประกาศสิ้นสุดภาวะฉุกเฉิน เหตุฉุกเฉินจะสิ้นสุดลงเมื่อ 

- การปฏิบัติเพ่ือป้องกันโดยเร่งด่วน และการปฏิบัติเพื่อป้องกันโดยเร็ว สิ้นสุดลง 
- การวิเคราะห์เหตุฉุกเฉินและการปฏิบัติต่าง ๆ สิ้นสุดลง 
- สถานภาพการแผ่สารกัมมันตรังสี มีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง และสามารถระบุรูปแบบได้ 
- การลงทะเบียนผู้ต้องการการตรวจติดตามทางการแพทย์ในระยะยาวเสร็จสิ้น 
- การระบุผลกระทบที่ไม่มีสาเหตุมาจากรังสี เสร็จสิ้น 
- โครงการมีการเพิ่มยุทธวิถีในด้าน การจัดการกากกัมมันตรังสี การฟื้นฟูโครงสร้างและบริการ

สาธารณะ การเฝ้าระวังการเปรอะเปื้อนระยะยาว  
- ทางโครงการเริ่มดำเนินการตรวจติดตามทางการแพทย์ในระยะยาว 
- ผู้ประสบภัยทุกคนได้รับการช่วยเหลือและไม่มีการแพร่กะจายทางรังสีเกิดขึ้น  

โดยจะมีการประกาศสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินโดยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 

2. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและประเมินความเสียหาย 
 เจ้าหน้าที ่ฝ่ายความปลอดภัยและสิ ่งแวดล้อม ประสานกับศูนย์อำนวยการฉุกเฉินทางรังสีและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเหตุฉุกเฉินและผลกระทบที่เกิดจากเหตุฉุกเฉิน  จัดทำรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการควบคุมภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทราบ
และกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกัน โดยมีสาระดังนี้ 

1. ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
2. วิธีการแก้ไขสถานการณ์ 
3. การประเมินปริมาณรังสีที่บุคคลได้รับจากอุบัติเหตุ ได้แก่ 

- ผู้ประสบอุบัติเหตุ 
- เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินทางรังสี 
- ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท่ีเกิดเหตุ 
- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางรังสี และแนวทางการป้องกัน 

 



    รายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ 
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยรังสีรักษาจากโบรอนจับยึดนิวตรอน (Boron Neutron Capture Therapy : BNCT )               บทที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

        

                                                                  5-45                                                                    รายงาน 

 

3. จัดทำแผนบรรเทาทุกข์และแผนปฏิรูปฟื้นฟู 
ในการจัดทำขั้นตอนการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน

และผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉินซึ่งจะปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงการ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดเหตฉุุกเฉินคือ 

- ประเมินงานต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการ ที่เก่ียวข้องกับขั้นตอนการฟ้ืนฟ ู
- จำนวนเจ้าหน้าที่ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
- วิธีการที่จะใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ 
- เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
- ปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับ 
- ปริมาณรังสีที่มกีารสูดดมเข้าสู่ร่างกาย 
- ชุดป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันการหายใจ  
- การฝึกซ้อมการปฏิบัติงาน 
 

  4. แผนบรรเทาทุกข์   
       ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ  และผู้รับผิดชอบ ดังนี้  
 

หน้าที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1.  การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
2. การรับรายงานจากผู้ปฏิบัติการตามแผนบรรเทาทุกข์และ   
   กำหนดจุดนัดพบ 

ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

3. การสำรวจและประเมินความเสียหาย  ผลการปฏิบัติงาน   
    และรายงาน  สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

4. การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิตและเคลื่อนย้าย  
    ผู้ประสบภัย 

ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 

5. การช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
6. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้สามารถ   
    ดำเนินการได้เร็วที่สุด  

ผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุฉุกเฉิน 
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5. แผนปฏิรูปฟื้นฟู   
 

หน้าที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ  ฝ่ายความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม 
2. ตัดสินใจในการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้กลับสู่สภาพปกติให้เร็วที่สุด โดย

คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  คุณภาพของผลิตภัณฑ์และไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริหาร
และอนุกรรมการ

โครงการ 
3.  ปรับปรุงแก้ไขแผนฉุกเฉินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   ฝ่ายความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม 
4.  สงเคราะห์ผู้ป่วยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฝ่ายบริหารและ

อำนวยการทั่วไป 
 

5.10 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 1. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 2. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย 
 3. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2561 
 5. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 6. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.11 เอกสารอ้างอิง 

 1. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 2. แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีแห่งชาติ พ.ศ. 2556 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 3. IAEA Safety Standard, Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological 
Emergency, General Safety Requirements No. GSR Part 7 
 4.  IAEA Safety Standard, Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear 
or Radiological Emergency, General Safety Guide No. GSG -2 

5. IAEA Safety Standard, arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological 
Emergency, Safety Guide No. GS-G-2.1 
 6. แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี, ดร.กิตติศักดิ์ ชัยสรรค์. กลุ่มงานประสานงานกรณีฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี, สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

7. แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสี, สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555 




