
การเฝาระวัง การสังเกต และการปฏิบัติ

เมื่อพบวัสดุกัมมันตรังสี

กลุมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสี

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ



พลงังานท่ีแผจ่ากตน้กาํเนิดรงัสีผา่นอากาศหรือสสารในรปู

คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า เชน่ ความรอ้น แสงสว่าง คลื่นวิทย ุรงัสีเอกซ ์รงัสีแกมมา 

กระแสของอนภุาคท่ีเคลื่อนตวัเร็ว เชน่ รงัสีคอสมกิ รงัสีแอลฟา รงัสีบีตา นวิตรอน โปรตอน

รงัสี



เรารูไดอยางไรวาบริเวณนั้นมีรังสี??

รังสีสัมผัสไมได ไมมีกล่ิน ไมมีรส 

ไมสามารถมองเห็นและไดยินเสียงได 



พบส่ิงตองสงสัย

รวมมือกับเจาหนาที่

จดจํา บันทึก และประเมินเบ้ืองตน

ตอส่ิงที่พบ

จัดการเบ้ืองตน
หามสัมผัสวัตถุทุกชนิด

กั้นพื้นที่/แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพืน้ที่

รอเจาหนาที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรงัสี

เตรียมขอมูลเบ้ืองตนเพื่อรายงาน

กัน/อพยพประชาชน
แจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางเบื้องตน

ลักษณะภายนอกที่สังเกตได

เหตุการณที่เกิดข้ึน

ส่ิง/เหตุการณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



สัญลักษณทางรังสี



ปายรังสี



ปายรังสี



การแพทย



การแพทย



อุตสาหกรรม



อุตสาหกรรม



อุตสาหกรรม



อุตสาหกรรม



อุตสาหกรรม



เครื่องอุปโภค



16

เครื่องอุปโภค



พบส่ิงตองสงสัย

รวมมือกับเจาหนาที่

จดจํา บันทึก และประเมินเบ้ืองตน

ตอส่ิงที่พบ

จัดการเบ้ืองตน
หามสัมผัสวัตถุทุกชนิด

กั้นพื้นที่/แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพืน้ที่

รอเจาหนาที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรงัสี

เตรียมขอมูลเบ้ืองตนเพื่อรายงาน

กัน/อพยพประชาชน
แจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางเบื้องตน

ลักษณะภายนอกที่สังเกตได

เหตุการณที่เกิดข้ึน

ส่ิง/เหตุการณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



การใชร้งัสีตอ้งแนใ่จว่าเกดิประโยชนเ์ป็นผลในทางบวก มากกว่าผลเสียท่ีอาจ เกดิขึน้จากการไดร้บัปริมาณรงัสี (การตดัสินใจ) 

จดัใหม้มีาตรการความปลอดภยัจากรงัสีไดส้งูสดุเท่าท่ีจะทาํได ้

(การจํากดั)
การใชร้งัสีจาํเป็นตอ้งคาํนงึถึงประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชนจ์ากรงัสีใหเ้กดิประโยชนม์ากเท่าท่ีทาํได ้

โดยมคีวามปลอดภยั

(การรบัรงัสนีอ้ยสดุเท่าท่ีทําได)้ 

การทาํงานกบัรงัสีตอ้งมกีารกาํหนดขดีจาํกดัการไดร้บัปริมาณรงัสี (ปรมิาณรงัสี) 

การป้องกนั



กาํบงัรงัสี เวลา ระยะทาง

(As Low As Reasonably Achievable)
(การรบัรงัสนีอ้ยสดุเท่าท่ีทําได)้ 



แผนและคูมือในการปฏิบัติงาน



การปฏิบัติงานเบื้องตน

การประเมินสถาณการณเบื้องตน
สถานการณ ระยะท่ีตองลอมบริเวณในท่ีเกิดเหตุ (ระยะปลอดภัย)

บริเวณภายนอก

ตนกําเนิดรังสีแตกหักเสียหายและไมมีการปองกันใดๆ 30 เมตร โดยรอบ

ตนกําเนิดรังสีมีการหกเปรอะเปอน 100 เมตร โดยรอบ

เกิดไฟไหม ระเบิด ทําใหเปนกลุมควัน 300 เมตร โดยรอบ

ที่เกิดเหตุซ่ึงคาดวาเกี่ยวของกับระเบิดที่ผูกติดกับวัสดุกัมมันตรังสี 400 เมตร โดยรอบ หรือมากกวา เพื่อปองกันการระเบิด

บริเวณภายในตกึ หรือท่ีปดมิดชิด

ตนกําเนิดรังสีที่แตกหกัเสียหาย ขาดเครื่องกําบัง หรือมีการหกเปรอะเปอน ปดบริเวณที่เกิดเหตุ รวมทั้งชั้นบนและชั้นลางของสถานที่นั้น

เมื่อเกิดเพลิงไหม หรือมีการเปรอะเปอนทางรังสีไปทั่ว ปดตึกที่เกิดเหตุ

การขยายระยะปลอดภยัจากการวัดระดบัรงัสดีวยเครื่องวัดรังสี

ระดับรังสี 100 uSv/h ลอมบริเวณในระยะที่รงัสีแผออกมา



พบส่ิงตองสงสัย

รวมมือกับเจาหนาที่

จดจํา บันทึก และประเมินเบ้ืองตน

ตอส่ิงที่พบ

จัดการเบ้ืองตน
หามสัมผัสวัตถุทุกชนิด

กั้นพื้นที่/แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพืน้ที่

รอเจาหนาที่ตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรงัสี

เตรียมขอมูลเบ้ืองตนเพื่อรายงาน

กัน/อพยพประชาชน
แจงตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

แนวทางเบื้องตน

ลักษณะภายนอกที่สังเกตได

เหตุการณที่เกิดข้ึน

ส่ิง/เหตุการณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



 อพยพออกจากพื้นที่ และปดกั้นบริเวณพื้นที่นั้น

 แจงเจาหนาที่ เพื่อเขาดําเนินการระงับเหตุ

 เจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ เขาดําเนินการระงับเหตุ:

 กําหนดบริเวณปฏิบัติงาน จัดทีมปฏิบัติงาน

 ตรวจวัดปริมาณรังสี เก็บกู สารกัมมันตรังสี 

 ชําระลางการเปรอะเปอนทางรังสี (ถาจําเปน)

 ถามีผูบาดเจ็บทําการปฐมพยาบาล และนําสงโรงพยาบาล

การปฏิบัติงานเบื้องตน



ขอบเขตระยะปลอดภัยโดยที่มีปริมาณรังสี

แผออกมาวัดได 100 μSv/hr หรือ 
10 mRem/hr

ศูนยอํานวยการ

ทิศทางลม

จุดควบคุมการเขาออกบริเวณชั้นใน 

และจุดควบคุมการเปรอะเปอนทางรังสี

จุดควบคุมการ

เขาออกบริเวณ

ช้ันนอก

บริเวณชําระลางการ

เปรอะเปอนทางรังสี

บริเวณที่ตั้งของกลุม

ปฏิบัติงานทางการแพทย

บริเวณท่ีต้ังของกลุม

ปฏิบัติงานระงับเหตุทาง

รังสี

บริเวณที่จอดรถที่ใชใน

การปฏิบัติงานระงับเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี

บริเวณที่พักของ

ผูปฏิบัติงานระงับเหตุฯ

บริเวณจัดไวเพ่ือแถลงเหตุการณบริเวณประสานงาน

บริเวณชั้นในที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

ทางรังสี

บริเวณชั้นนอกทีเ่กิดเหตุ

ฉุกเฉินทางรังสี

แนวทางการเขาระงับเหตุฉุกเฉินทางรงัสี

การปฏิบัติงานเบื้องตน



ตัวอยางการปฏิบัติงาน

การระงับเหตุฉุกเฉินที่บริษัท B



ตัวอยางเหตุฉุกเฉินทางรังสี (สาธารณะภัย)

การปฏิบัติงานเบื้องตน



การเก็บกูวัสดุกัมมันตรังสี



การชําระลางการเปรอะเปอน



การจัดการกากกัมมันตรังสี



• เลขหมายด่วน 1296
• โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 089-200-6243  (ตลอด 24 ชัว่โมง)

• โทรศพัท์ สายตรง 02-596-7699 (เฉพาะเวลาราชการ)

• โทรศพัท ์ต่อภายใน 02-596-7600 ต่อ 6722 หรอื 6723 (เฉพาะเวลาราชการ)

• โทรสาร 02-562-0086 (เฉพาะเวลาราชการ)

• Email rmec@oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)

• Line 089-200-6243 (ตลอด 24 ชัว่โมง)

• FB (เฉพาะขอ้ความ) Radiation Emergency OAP (เฉพาะเวลาราชการ)

• Website www.oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)

การแจง้เหตฉุกุเฉินทางรงัสี





จบการบรรยาย
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