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การเตรียมความพรอ้มทางการแพทยแ์ละการตอบโต้

กรณีฉุกเฉินทางรงัสี

วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้

   เพ่ือใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้ก่ียวกบั

1.การจดัการทางการแพทย ์ณ จดุเกิดเหตุ

2.การควบคมุจดัการผูป้ระสบเหตุทีเ่ปรอะเป้ือนรงัสี

3.การวางแผนและการเตรยีมความพรอ้มส าหรบักรณีอุบตัเิหตุทางรงัสี



เน้ือหาประกอบดว้ย

ชนิดของภาวะฉุกเฉินทางรงัสี

ชนิดของผูป้ระสบเหตุ

แนวทางการจดัการ ณ จดุเกิดเหตุ

ทมีตอบโตก้รณีฉุกเฉินทางรงัสี

ขอ้บ่งชี้และการแจง้เตอืน

ศูนยร์บัผูป้ระสบเหตุ

การช าระลา้งการเปรอะเป้ือน ณ จดุเกิดเหตุ

การควบคมุดูแลผูป่้วยทีเ่ปรอะเป้ือนรงัสี



ชนิดของอุบตัเิหตุทางรงัสี
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สมัผสัภายนอก

ได้รับบาดเจ็บ

มีการเปรอะเปือ้น



ชนิดของผูป้ระสบภยัทีอ่าจเกิดข้ึนได ้
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สมัผสัรังสีภายนอก
ร่างกาย

การเปรอะเปือ้นภายนอก
ร่างกาย

การเปรอะเปือ้น
ภายในร่างกาย

ได้รับบาดเจ็บ

(ไฟไหม้, บาดแผล)

ได้รับบาดเจ็บทัง้2อยา่ง

ไมมี่การเปรอะเปือ้นหรือ
บาดเจ็บ

“กงัวล-สบายดี”



การแจกจา่ยผูท้ีไ่มไ่ดร้บับาดเจบ็ ณ จดุเกิดเหตุ

เฉพาะผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็หรอืผูท้ีต่อ้งไดร้บัการดูแลภาวะฉุกเฉินทางการ

แพทยเ์ทา่นัน้ทีต่อ้งสง่โรงพยาบาล

ผูท้ีไ่ม่ไดร้บับาดเจบ็ใหอ้ยูท่ีจ่ดุคดัแยกหรอืศูนยด์ูแลผูไ้ดร้บัการเปรอะ

เป้ือนรงัสแีละอยูห่า่งจากโรงพยาบาล



FLOW OF MANAGEMENT
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เกิดอุบัตเิหตุ ระบุสาเหตุ

จุดเกิดเหตุ

การคัดแยก

โรงพยาบาล

แจ้งเตือน



ทมีตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางรงัสี

ทมีตอบสนองเบ้ืองตน้

 ผูป้ฏิบตังิานทางดา้นฉุกเฉิน(ต ารวจ,ทมีดบัเพลิง,เจา้หนา้ทีท่างการแพทย,์
คนขบัรถและทมีขนยา้ยผูป่้วย

ทมีตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ทมีขนยา้ยทางการแพทย์

เจา้หนา้ทีป่ระเมินระดบัรงัสี

ทมีช าระลา้งการเปรอะเป้ือน
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ขอ้บ่งชี้วา่อาจจะเป็นภาวะฉุกเฉินทางรงัสี

สงสยัหรือมีระเบิดจรงิ

ไดร้บัขอ้ความขม่ขู่ทีเ่ชือ่ถือได ้

เห็นอุปกรณป์รากฏอยูโ่ดยตัง้ใจใหม้ีการแพรก่ระจายการเปรอะเป้ือน

มีสญัลกัษณท์ีอ่าจมีการเปรอะเป้ือน

วดัระดบัรงัสแีกรมมาไดม้ากกวา่100 µSv/hr

อาคารหรอืพ้ืนทีต่ดิเครือ่งหมายของสญัลกัษณร์งัสี

ผลจากการประเมินของเจา้หนา้ทีร่งัสี

วตัถุอนัตรายสูญหาย,ถูกขโมย,ถูกไฟเผา,รัว่ไหลหรอืมีความเป็นไปได ้
ทีจ่ะถูกก่อการรา้ยหรอืระเบิด



การแจง้ความ

โทรศพัทก์ลบัและยนืยนัวา่เป็นอุบตัเิหตุจรงิเพ่ือแจง้เจา้หนา้ทีร่วมทมี

ฉุกเฉินทางรงัสี

ใหค้ดิวา่ผูป้ระสบภยัมีการเปรอะเป้ือนทางรงัสไีวก้่อนจนกวา่จะมีการ

ตรวจสอบ



การประเมิน ณ จดุเกิดเหตุ

วตัถุอนัตรายคอือะไร

มีผูค้นไดร้บับาดเจบ็เทา่ไหร(่มากมาย,มาก…..)?

อุบตัเิหตุเกิดข้ึนเม่ือไหร?่

วตัถุร ัว่ไหลออกไปสูส่ิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งไร?   

ผูป้ระสบเหตุทีเ่ปรอะเป้ือนและสมัผสัรงัสอียูท่ีไ่หน?



การควบคมุภาวะฉุกเฉนิทางรงัส ีณ จดุเกิดเหตุ

ระบุสารถา้เป็นไปได ้

พิจารณาความเป็นอนัตรายทัง้หมดทีอ่าจจะเกิดข้ึนได ้

ตัง้พ้ืนทีค่วบคมุการเปรอะเป้ือนรงัสี

ป้องกนับุคลากรจากการสมัผสัรงัสี

 ตามแนวทางของEPA ปฏิบตัติามแนวทางของการสมัผสัรงัสี

 เวลา, ระยะทาง,เครือ่งก าบงั

ป้องกนัอุปกรณจ์ากการเปรอะเป้ือนรงัสี



การกัน้เขต

ควรจะกัน้ขอบเขต(แบง่เขต)อะไรบา้ง?

จดุควบคมุ

โซนแดง

โซนเหลือง

โซนเขียว



RADIOLOGICAL CONTROL ON THE SCENE
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FIELD TRIAGE DURING A RADIATION

EMERGENCY
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Victims

Medical Triage
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TYVEK® PROTECTIVE CLOTHING
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แว่นตา

Mask  

Personal 

dosimetry  

ถุงเท้ากนัน า้

ถุงมอื

เขยีนช่ือ

เทป

เทป

ปิดรอบด้วยเทป

An example of protective clothing



ไมใ่หเ้ครือ่งวดัปรมิาณรงัสบุีคคลเปรอะเป้ือน

เครือ่งวดัปรมิาณรงัสบุีคคล

ใหใ้สไ่วด้า้นในPPEเพ่ือไมใ่หเ้ปรอะ

เป้ือน



ป้องกนัทางเดนิหายใจ

ปิดรอบดว้ยเทป

Filter

ป้องกนัทางเดนิหายใจจากการ

หายใจเอาสารรงัสเีขา้ไป



การควบคมุดูแลฝูงชน

การประเมินฝูงชนเพ่ือ:

ดูวา่มีการเปรอะเป้ือนรงัสตีามรา่งกายและเสื้อผา้หรอืไม่

มีการดูดซมึและเปรอะเป้ือนภายในรา่งกายหรอืไม่

การไดร้บัการเปรอะเป้ือนทัง้2อยา่ง(ภายนอก+ภายใน)และผลของความเสีย่งของ

การสมัผสัรงัสี

มีการบาดเจ็บหลายอย่างรวมกนั

การตดัสินใจดูแลทางการแพทย์

การตดิตามดูแลสุขภาพระยะยาวของประชาชน (ลงทะเบียน) 



ศูนยร์บัผูป่้วย(RC) 

วตัถุประสงคเ์บื้องตน้ของศูนยร์บัคอื

 คดัแยกผูป้ระสบภยัทีเ่ขา้มา

 สง่ตอ่ผูบ้าดเจบ็ทีมี่ปัญหาคกุคามชวีติไปโรงพยาบาล

 เตรยีมดูแลชว่ยเหลือเบื้องตน้

 ส ารวจการเปรอะเป้ือนรงัสี

 ช าระลา้งการเปรอะเป้ือนทางรงัสี



สิง่จ าเป็นส าหรบัRC

ใหอ้ยูห่า่งจากหอ้งฉุกเฉิน

ใหอ้ยูห่า่งจากจดุภยัพิบตัิ

รถฉุกเฉินเขา้ถึงไดง้่าย

มีการควบคมุการเขา้ออก

มีพ้ืนทีก่วา้ง,บา้นทีก่วา้งส าหรบัรบัผูป้ระสบภยัทีมี่จ  านวนมาก

ป้องกนัใหห้า่งจากสิง่แวดลอ้ม

มีทีส่  าหรบัอาบน า้จ  านวนมาก (แลว้แตล่ะประเทศ)

มีสถานทีส่  าหรบัท างานไดส้ะดวก (รวมถึงโทรศพัท)์

ดูแลรกัษาความปลอดภยัไดง้่าย



การจดัตัง้ศูนยค์วบคมุ

จดัเตรยีมการตามล าดบัความส าคญัและการเตรีมการเฉพาะเชน่ การ

จดัการผูป่้วยทีมี่การเปรอะเป้ือนรายบุคคล

ใหก้ารดูแลโดยไมช่กัชา้(มีการเตรียมการลว่งหนา้)

มีขอ้ตกลงในการใชอุ้ปกรณท์ีมี่อยูใ่นพ้ืนที่

วางแผนการควบคมุการจดัการขยะกมัมนัตรงัสี

การวางแผนควบคมุความปลอดภยั



เจา้หนา้ทีใ่นหน่วย RC

แพทยT์riage

พยาบาลและผูช้ว่ย คดัแยก

นกัฟิสกิสสุ์ขภาพและเจา้หนา้ทีอ่ืน่

เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั

นกัจติวทิยา

นกัสงัคมสงเคราะห์

ผูบ้รหิาร/เจา้หนา้ทีป่ระสานงานอืน่ๆ



วสัดุอุปกรณส์ าหรบั RC

ชุดอุปกรณป้์องกนั

เครือ่งมือตดิตามสว่นบุคคล

ชุดอุปกรณป์ฐมพยาบาลเบื้องตน้

น า้อุน่และน า้เย็น

ทีก่ ัน้ส าหรบัอาบน า้

เครือ่งมือส ารวจรงัสี

แบตเตอรีส่  าหรบัเครือ่งมือวดั

สบู่และยาสระผม

แปรงส าหรบัขดั

กรรไกร

กรรไกรตดัเล็บ

อุปกรณส์ าหรบัเก็บตวัอยา่ง

 เครือ่งมือส าหรบัตดิตอ่สือ่สาร

ปากกา, กระดาษ,ปากกา
magic  

 ถุงมือ (latex-type)
 เทปกาว

ผา้หม่

 ถุงเทา้

 ถุงพลาสตกิ (หลายขนาด)
กลอ่งหรอืถงัใสข่ยะ

ถงัใสน่ า้

 เชอืก, เครือ่งหมาย,สญัลกัษณ,์ป้าย
ฉลาก

 เสื้อผา้



เครือ่งมือพ้ืนฐานและการตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ

อุปกรณส์ ารวจ (external)

เครือ่งมือส ารวจ เคลื่อนทีไ่ด ้ (external)

การตรวจ

 การวเิคราะหท์างหอ้งปฏิบตักิาร (ปัสสาวะ,อุจจาระ , เลือด)

การตรวจทัง้รา่งกาย/การตรวจปอด



การส ารวจการเปรอะเป้ือน
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ส ารวจดว้ยเครือ่งมือGM

ส ารวจตัง้แตศ่ีรษะถึงปลายเทา้

• ถือ probe ใหห้า่งจากพ้ืนผิว 2-2.5 ซม.1/2-1 น้ิว

• ขยบั 2.5-5 ซม/วนิาที

• ตรวจตามแบบทีแ่สดง

• บนัทกึคา่ทีว่ดัไดเ้ป็น (cpm)

Photo Credits: REAC/TS



การช าระลา้งการเปรอะเป้ือน

อนัดบัแรก:ดูแลผูป่้วยจนอาการคงทีเ่สร็จแลว้จงึท าการช าระลา้งการเปรอะเป้ือน
เป็นอนัดบัที2่

โดยปกตธิรรมชาตขิองคนจะหนีไปทีห่น่วยดูแลทางการแพทยอ์ยูแ่ลว้
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Photo credits: REACTS/Oak Ridge Associated Universities (ORAU)



การช าระลา้งการเปรอะเป้ือนในทีส่าธารณะ

การช าระลา้งครา่วๆ (<1 μSv/h at 10 cm)

 ส าหรบัประชาชนจ านวนมาก

 ใหถ้อดเสื้อผา้ตวันอกออกเทา่ทีจ่ะท าไดแ้ละเก็บใสถุ่งพลาสตกิเขียน ชือ่ 

นามสกุลตดิไว ้

 ลา้งใบหนา้และมือดว้ยน า้หรือผา้เปียก

การช าระลา้งเต็มรูปแบบ (>1 μSv/h at 10 cm)
 ถอดเสื้อผา้ออกใหห้มดและเก็บใสถุ่งพลาสตกิเขียน ชือ่- นามสกุลเก็บไวเ้ป็น

ขยะทีอ่าจเปรอะเป้ือนรงัสี

 อาบน า้ดว้ยสบู่ (ถา้มี)
 สระผมอยา่งระมดัระวงัเพราะอาจจะท าใหส้ว่นอืน่ของรา่งกายเปรอะเป้ือน

ทัง้หมดได้ 28



เสื้อผา้
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Black 

plastic 

bag

• ชุดผา่ตดั, เส้ือผา้กระดาษ,เส้ือยดืท่ีสามารถ
หามาใส่แทนได้

Photo credits: NIRS



รงัสไีมส่ามารถทีจ่ะเป็นสาเหตุท าให ้

เสยีชวีติในทนัททีนัใด

มีอาการทนัททีนัใด(แผลไหม,้บาดแผล)

มีการเปรอะเป้ือนอยา่งเดียว:

 ไมม่ีภาวะคกุคามผูป้ระสบภยัทนัททีนัใด

 ไมค่กุคามผูต้อบสนองตอ่เหตุและคนอืน่ๆ
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การจดัการผูป่้วยทีเ่ปรอะเป้ือน

 รกัษาภาวะทีค่กุคามชวีติก่อนเป็นอนัดบัแรกโดยไม่ค านึงถึงการเปรอะเป้ือนรงัสี

 แยกผูป่้วยและจ ากดัการเขา้ถึงในพ้ืนทีก่ารรกัษา/พ้ืนทีป่ระเมินผล

  ควบคมุการเปรอะเป้ือน

 การเปรอะเป้ือนภายในจะไม่เป็นอนัตรายถึงชวีติไดท้นัที
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การเคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภยัออกจากพ้ืนทีอ่นัตราย

32

หากพ้ืนทีน่ ัน้มีอนัตรายทีค่กุคามชวีติให ้

เคลื่อนยา้ยผูป้ระสบภยัออกมาเป็นอนัดบัแรก

 พ้ืนทีเ่ป็นอนัตรายไดแ้ก:่ 

 ไฟ

 ควนั

 ไอน า้รอ้น

 สารเคมี

 กระแสไฟฟ้า

 มีการปนเป้ือนของสารกมัมนัตรงัสี

 มีปริมาณรงัสใีนอากาศสูง
Photo credit: NIRS



การชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั

เคลื่อนยา้ยผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็ออกมา

จากพ้ืนทีอ่นัตรายไปยงัพ้ืนทีค่ดั

แยกใหเ้ร็วทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้
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การชว่ยชวีติ

34

การคดัแยกทางการแพทย์

การประเมินและรกัษาอาการ

บาดเจบ็ทีค่กุคามชวีติทนัที

ผูป้ระสบภยัทีม่ีอาการบาดเจบ็ที่

คกุคามชวีติควรไดร้บัการสง่ตวั

ไปทีโ่รงพยาบาลทนัทถึีงแมว้า่

ยงัไม่ไดม้ีการส ารวจการ

ปนเป้ือน

Photo credit: NIRS



การส ารวจการเปรอะเป้ือน

หากเป็นไปไดค้วรเตรยีมส ารวจรงัสรีะหวา่งทีผู่ป่้วยไดร้บัการดูแลจนอาการคงที่

แลว้
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การปิดคลุมบาดแผลทีเ่ปรอะเป้ือน

ปิดคลุมบาดแผลทีเ่ปรอะเป้ือนดว้ยกอ๊สสะอาดก่อนน าสง่โรงพยาบาล
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Photo credits: NIRS



การขนสง่ผูป้ระสบภยัทีเ่ปรอะเป้ือน (1)

ผูป้ระสบภยัจะไดร้บัการเคลื่อนยา้ยโดยบุคลากรทางการแพทยห์รือ

เจา้หนา้ที ่ทีย่งัไมไ่ดเ้ขา้มาในพ้ืนทีเ่กิดเหตุ

ใหส้มมุตตวิา่ผูป้ระสบภยัมีการเปรอะเป้ือนจนกวา่จะมีการพิสูจนเ์ป็น

อยา่งอืน่

ใหก้ารรกัษาและประเมินผลอยา่งตอ่เน่ืองระหวา่งน าสง่
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การขนสง่ผูป้ระสบภยัทีเ่ปรอะเป้ือน(2)

จอดรถเข็นดา้นทีส่ะอาดนอกจดุแบง่

เขตและยกผูป่้วยขา้มเสน้ควบคมุมา

ทีร่ถเข็นทีเ่ตรยีมไว ้

ปิดคลุมตวัดว้ยผา้,ผา้หม่,กระดาษ

หรือพลาสตกิ
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การควบคมุการปนเป้ือนในยานพาหนะทีใ่ชใ้นการขนสง่
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การจดัการกากกมัมนัตรงัสี

เก็บกากกมัมนัตรงัสใีนถุงพลาสตกิ

ส ารวจทีถุ่งเป็นระยะ ๆ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห ้

ระดบัรงัสสีงูในพ้ืนทีท่  างาน

ใชร้ะยะทางในการป้องกนัรงัสจีากกาก

กมัมนัตรงัสี

ใชก้ าแพง เนินดนิ เนินเขา ฯลฯ ส าหรบั

ป้องกนัอนัตรายจากกากกมัมนัตรงัสี
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Photo credit: REACTS/Oak Ridge Associated Universities (ORAU)



การควบคมุการเปรอะเป้ือน

ก่อนออกจากพ้ืนทีภ่ายใน ตอ้งมีการตรวจสอบการเปรอะเป้ือนทางรงัส ีและเปลี่ยน

เสื้อผา้
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Photo credits: NIRS



การป้องกนั

ตนเอง

 PPE (personal    
protective equipment)

 อุปกรณว์ดัปริมาณรงัสสีว่นบุคคล

สถานทีเ่กิดเหตุ

 เครือ่งตรวจวดัรงัสี

 ระยะทาง,เวลา, เครือ่งก าบงั

ผูป้ระสบภยั(victim)

 การเปรอะเป้ือน

 การสมัผสัภายนอก
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บทสรุป

การจดัการ ณ จดุเกิดเหตุมี 2 เป้าหมาย :

 การดูแลประชากรทีป่ระสบเหตุ

 การแจกจา่ยผูท้ีไ่ดร้บับาดเจบ็

เป้าหมายทีส่  าคญัของการตอบสนองทีมี่เพ่ือปกป้องประชาชนและ

พนกังานฉุกเฉิน

ชว่ยชวีติและน าสง่โรงพยาบาลเป็นอนัดบัแรกในการจดัการผูป่้วยทีมี่

ปัญหาทางการแพทย์
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การเขา้ไปยงัทีเ่กิดเหตุ

ปัจจยัชว่ยในการตดัสนิใจเบ้ืองตน้

มีภยัคกุคามทางเคมี กายภาพหรือรงัสตีอ่ผูต้อบสนองตอ่เหตุ

หรือไม?่

มีผูป่้วยทีต่อ้งใหก้ารรกัษาหรอืไม?่ 

ถา้รงัสเีป็นภยัคกุคาม ใหร้กัษาภาวะทีค่กุคามชวีติกอ่นแลว้น า

ผูป่้วยออกจากพ้ืนที่
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ระดับการเปรอะเปื้อนรังสีเป็นเท่าไร?
ปลอดภัยพอที่จะเข้าไปหรือไม่? 



ตรวจดูผู้ป่วย/ผ้าปูสามชิ้นที่ม้วนไว้

การม้วน Log Roll ปกติ
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ถอดเสือ้ผา้ออกไมใ่หข้ดัขวางทางเดนิหายใจ
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ม้วนเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนออกจากตัวผู้ป่วย
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ปิดทับและม้วนเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนรังสีในผ้าปู #1
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ตอนนี้ก็สามารถเก็บเสื้อผ้าที่เปรอะ
เปื้อนรังสีได้แล้ว

ม้วนผ้าปูให้ห่างจากทางเดินหายใจ
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วางแผน่รองหลงัไวใ้ตผ้า้ป ู#2

ผูป่้วยสะอาด
แผน่รองหลังสะอาด

หอ่ผูป่้วยใหเ้ป็นดกัแด ้
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ผ้าปู #3 เป็นที่รองที่สะอาด
ทิ้งไว้ที่สถานที่เกิดเหตุ


