
บรรยายโดย ธีรพทัธ ์ มานวุงศ์

กลุ่มประสานงานกรณีฉกุเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี  

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี

ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ

อบุติัเหตทุางนิวเคลียรแ์ละรงัสีและ

แผนฉกุเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี



พลงังานที่แผจ่ากตน้ก าเนิดรงัสีผา่นอากาศหรือสสารในรปู

คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า เชน่ ความรอ้น แสงสว่าง คลื่นวิทย ุรงัสีเอกซ ์รงัสีแกมมา 

กระแสของอนภุาคที่เคลื่อนตวัเร็ว เชน่ รงัสีคอสมิก รงัสีแอลฟา รงัสีบีตา นวิตรอน โปรตอน

รงัสี



ชนิดของรงัสี



รงัสีพบไดต้าม

จากพ้ืนผิวโลกมาจากอวกาศ เป็นกา๊ซเรดอน

Rn-220
ท่ีปลดปลอ่ย ⍺

อาหารสลายตวัของ

Ra-226



ในการแพทย์ ในงานอตุสาหกรรม



การศึกษาวิจยั
งานเกษตรกรรม



การใชร้งัสีตอ้งแนใ่จว่าเกิดประโยชนเ์ป็นผลในทางบวก มากกว่าผลเสียที่อาจ 

เกิดขึน้จากการไดร้บัปริมาณรงัสี 

(Justification) 

จดัใหม้มีาตรการความปลอดภยัจากรงัสีไดส้งูสดุเทา่ที่จะท าได้

(Optimization)

การใชร้งัสีจ าเป็นตอ้งค านงึถึงประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชนจ์ากรังสีใหเ้กิด

ประโยชนม์ากเทา่ที่ท าได ้โดยมคีวามปลอดภยั

(As Low As Reasonably Achievable) 

การท างานกบัรงัสีตอ้งมกีารก าหนดขดีจ ากดัการไดร้บัปริมาณรังสี 

(DOSE LIMIT) 

การป้องกนั



ก าบงัรงัสี เวลา ระยะทาง

(As Low As Reasonably Achievable)



เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยไม่ได้คาดหมาย 

โดยเก่ียวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ไม่สามารถ
ควบคุมต้นก าเนิดรังสี หรือปริมาณรังสี ให้
อยู่ในระดบัทีก่ าหนดได้ และอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม ต่อชีวิต ทรัพย์สินของผู ้ปฏิบัติงาน 
ผูเ้ก่ียวขอ้งและประชาชนโดยทัว่ไป

อบุติัเหตทุางนิวเคลียรแ์ละรงัสี



สาเหตกุารเกิดอบุติัภยัทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี

ล าดบั รายการ การเกิดเหต ุ

1 ความประมาทเลินเลอ่ การท าสารรงัสีหก ตกหลน่ในหอ้งปฏิบตักิาร หรือ

ปฏิบตักิารโดยไมร่ะวงั ไมป่ฏิบตัติามกฏ ขอ้ก าหนด

2 สารรงัสีแพร่กระจายออกไปจากท่ีเก็บ หรือบริเวณควบคมุ การใชเ้คร่ืองฉายรงัสีแบบอตุสาหกรรม หรือ การ

บงัคบัล ารงัสีในทิศทางไมถ่กูตอ้ง ผิดจากที่ก าหนดไว้

3 สารรงัสีสญูหาย ถกูโจรกรรม หรือพบวสัดนุวิเคลียร์

และ/หรือ วสัดกุมัมนัตรงัสี ทิ้งไวป้ราศจากการดแูล

ตวัอย่างเหตกุารณท์ี่สมทุรปราการ

ดาวเทียมที่มีวสัดนุวิเคลียรห์รือวสัดกุมัมนัตรงัสีตกลง

มายงัพ้ืนโลก 

4 สารรงัสีขาดเคร่ืองก าบงัทางรงัสี การหลอมละลายของตะกัว่ในโรงงานอตุสาหกรรม

5 การขนสง่วสัดนุวิเคลียร ์และ/หรือ วสัดกุมัมนัตรังสี เกิดเหตรุถชน และ/หรือ ภาชนะบรรจตุกหลน่

6 จากการกอ่การรา้ยโดยใชว้สัดกุมัมนัตรงัสีเป็นอาวธุ ระเบิดตดิสารรรงัสี (ระเบิดโสมม)



การจดัประเภทของเหตฉุกุเฉิน



❖ แบบ EPC I คือ เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลยีร์ ทีเ่กดิจากโรงไฟฟ้านิวเคลยีร์
❖ แบบ EPC II คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกดิจากเรือหรือเรือด าน ้าที่ขับเคล่ือนโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ เป็นลกัษณะเตา

ปฏิกรณ์ท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้เน่ืองจากประเทศไทยไม่มีเรือท่ีใชท่ี้ใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ในการขบัเคล่ือน แต่มี
กรณีการซอ้มรบร่วมกบัประเทศอ่ืนท่ีมีเรือใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ในการขบัเคล่ือนเรือ เดินทางเขา้มาในน่านน ้ าของ
ประเทศไทย จึงจ าเป็นตอ้งมีการตีความความวา่ประเทศไทยมีความเส่ียงในดา้นน้ี

❖ แบบ EPC III คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกดิจากการเดินเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลยีร์แบบวิจัย สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) และการใชง้านวสัดุกมัมนัตรังสีประจ าอยูใ่นสถานประกอบการท่ีไม่มีการเคล่ือนยา้ย 

❖ แบบ EPC IV คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกดิจากการเคล่ือนย้ายและขนส่งวัสดุกมัมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลยีร์ เช่น การ
เกิดอุบติัเหตุทางรถยนตร์ะหว่างขนส่ง ความเส่ียงน้ียงัรวมวสัดุกมัมนัตรังสีหรือวสัดุนิวเคลียร์ท่ีไม่อยูใ่นการก ากบั
ดูแล เช่น การถูกปล่อยท้ิง สูญหาญ ถูกโจรกรรม หรือไดรั้บการยกเวน้จากการก ากบัดูแลของ ปส.

❖ แบบ EPC V คือ เหตุฉุกเฉินทีอ่าจเกดิจากอบัุตเิหตุจากโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีร์ของประเทศใกลเ้คียง ซ่ึงประเทศ
ไทยอาจไดรั้บผลกระทบทางรังสีอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเกิดอุบติัเหตุจากโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ของประเทศบงั
คลาเทศ

Emergency Preparedness Categories



The International Nuclear and Radiological Event Scale (INES)

มีการปลดปล่อยและแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสี
ท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม

มีการแผก่มัมนัตรังสีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม
หรือมีการแผก่มัมนัตรังสีปริมาณนอ้ยมาก

ระดบัความรนุแรงของอบุติัเหต ุ



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ

Date 26 April 1986

Time 01:23 
(Moscow Time, UTC+3)

Location Pripyat, Ukrainian 
SSR, Soviet Union

Cause Inadvertent explosion of 
core during emergency 
shutdown of reactor 
whilst undergoing power 
failure test

Deaths 31 (direct)
15 (estimated indirect 
deaths up to 2011)

[1]

INES Level 7

https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster#cite_note-WHO2012-1


เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ

Reaktor Bolshoy Moshchnosti Kanalnyy (RBMK)



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ
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เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ



• Acute Radiation Syndrome (ARS) 134 คน
➢ 31 คน เสียชีวิตจากปริมาณรังสีสูง ในปี ค.ศ. 1986
➢ 19 คน เสียชีวิตระหวา่ง  ค.ศ. 1987-2004 (ไม่ใช่ผลทางรังสีทั้งหมด)
• ประชาชน 120,000 คน ตอ้งอพยพ
• ไม่สามารถใชอ้าหาร เป็นพ้ืนท่ีไกลกวา่ 1,000 km
• เจา้หนา้ท่ี 1,200 คน ไดรั้บรังสี (NPP, ดบัเพลิง และระงบัเหตุ)
• ยา้ยถ่ินฐานถาวร 220,000 คน ระหวา่งปี ค.ศ. 1989-1993
• ~100,000 คน เป็นมะเร็งจากผูไ้ดรั้บรังสี 600,000 คน
• 15 จาก 4,000 ท่ีเป็นมะเร็งต่อมไทรอยดเ์สียชีวิตระหวา่งปี ค.ศ. 1992-2002
• เพ่ิมความเส่ียงในการเป็นโรคลูคีเมีย

เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่ น
INES Level 7



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่ น



O.P. : Onahama bay construction base 
level    

เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่ น



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่ น

Boiling Water Reactor (BWR)



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่ น
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เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่ น

• ผลจากสึนามิ ประชาชนประมาณ 1,600 คน เสียชีวิต
• ผลกระทบของอุบติัเหตุจากโรงไฟฟ้าฯ ประชาน 134,000 คน ตอ้งอพยพในวนัแรก 

อพยพเพิ่มรวมทั้งหมดกวา่ 300,000 คน และมีเสียชีวิตประมาณ 1,500 คนจากการอพยพ
• เกิดการปนเป้ือนสารกมัมนัตรังสี (ซีเซียม-137) 

ลงสู่น ้าทะเล (20-30 กม.จากโรงไฟฟ้าฯ)



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Tokaimura nuclear accident ประเทศญ่ีปุ่น

30 กนัยายน 2543 / 30 September 1999

At Japan Nuclear Fuel Conversion Co.

Mr. Hisashi Ouchi, 
Mr. Masato Shinohara, 
Mr. Yutaka Yokokawa

uranium enriched to 18.8%

seventh bucket of an 
aqueous uranyl nitrate 
solution to the tank

When about 16 kg U, a 
critical mass reached. (2.4 
kg)

INES Level 4



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Tokaimura nuclear accident ประเทศญ่ีปุ่น

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง เพื่อการทดลอง JOYO



https://www.youtube.com/watch?v=LiYZSKtZb7k

เหตุฉุกเฉินในอดตี –Tokaimura nuclear accident ประเทศญ่ีปุ่น



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Tokaimura nuclear accident ประเทศญ่ีปุ่น

• เจา้หนา้ท่ี 2 คน เสียชีวติ , 1 คน ตอ้งรับการรักษาพยาบาลระยะยาว
• พนกังานบริษทั ผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชาชน จ านวน 160 คน ในรัศมี 350 เมตร 

จากบริษทัตอ้งอพยพ ทนัที
• ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นรัศมี 10 กม. ประมาณจ านวน 310,000 คน

ไดรั้บค าแนะน าใหอ้ยูใ่นท่ีอาศยั เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 18 ชม.



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย

24 มกราคม – 21 กมุภาพนัธ์ 2543
เกิด ณ จ. สมุทรปราการ

INES Level 4



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย
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เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย



ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากรังสี

เขา้พกัใน รพ. 10 คน
3 คน  เสียชีวิต ( > 6,000 mSv)
1 คน  บาดเจบ็รุนแรง 
6 คน  บาดเจบ็ไม่รุนแรง

1 ทารกในครรภ์ แนะน าใหท้ าแทง้

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานฉุกเฉิน  52 คน
20-30 mSv 6   คน
10-20 mSv 6   คน 
5-10 mSv 11 คน
1-5 mSv 18  คน 
< 1 mSv 11  คน

เกณฑก์ าหนดการไดรั้บรังสี
20 mSv/ปี ส าหรับเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานกบัรังสี
1 mSv/ปี ส าหรับประชาชนทัว่ไป

เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล

13 กนัยายน 2530
Roberto dos Santos Alves

Wagner Mota Pereira
Devair Alves Ferreira

INES Level 5

1348 km to Rio



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล

13 กนัยายน 2530
Roberto dos Santos Alves

Wagner Mota Pereira
Devair Alves Ferreira

INES Level 5
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เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล



• จ านวนผู้ที่ต้องรับการตรวจวดัรังสี = 112,000
• จ านวนผู้ที่พบการเปรอะเป้ือนทางรังสี     = 271
– พบการเปรอะเป้ือนทางรังสีที่เส้ือผ้าและรองเท้า = 120
– การเปรอะเป้ือนทางรังสีทั้งภายนอกและภายในร่างกาย = 151
• จ านวนผู้ที่ได้รับการบาดเจบ็ทางรังสี = 28
• จ านวนผู้ที่ต้องได้การรักษาที่โรงพยาบาล = 20
• จ านวนผู้ที่ระบบการท างานของไขกระดูกถูกท าลาย = 14
• จ านวนผู้ที่มีการได้รับรังสีสูงมาก = 8

• จ านวนผู้ที่เสียชีวติ = 4

เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล



เหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2560



การจัดการด้านฉุกเฉิน



Preparedness

การเตรยีมความพรอ้ม



ระหว่าง
ประเทศ

• GSR-7
• GSG-2

สาธารณะภัย

• พรบ. ปภ. 2550
• พรบ. พลงังานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ 2559

สถาน
ประกอบการ

• พรบ. พลงังานนิวเคลียร์เพื่อสนัติ 2559
• แผนฉุกเฉินของสถานประกอบการ

กฏหมาย ระเบียบ ค าแนะน า แผนฯ



ระดบั 1 - อย ูใ่นหอ้งทดลอง หรอืหอ้งปฏิบติัการ (ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน)

ระดบั 2 - ขยายไปทัว่บรเิวณ (ในสถานประกอบการ)

ระดบั 3 - มีผลกระทบต่อสถานท่ีขา้งเคียง (สง่ผลกระทบออกนอกสถานประกอบการ)

ระดบั 4 - มีผลกระทบต่อประเทศขา้งเคียง (สง่ผลกระทบออกนอกประเทศ)

ระดบัของภาวะฉกุเฉินทางรงัสี

การประเมินภยัทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี



มาตรา 101 ในกรณีที่อนัตรายหรือความ

เสียหายตามมาตรา 100 มีลกัษณะหรือขยาย

ขอบเขตเป็นความเสียหายสาธารณะ หรือในกรณีที่

พนกังานเจา้หนา้ที่พบว่าการประกอบกิจการตาม

ใบอนญุาตอาจกอ่ใหเ้กิดความเสียหายสาธารณะ 

1.ใหเ้จา้หนา้ที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั มีอ านาจเขา้ระงบั

เหตแุห่งความเสียหายสาธารณะนัน้ไดท้นัที รวมทัง้

2.มีอ านาจประกาศมาตรการเพื่อประโยชนใ์นการ

ระงบัเหตนุัน้

พระราชบญัญติัพลงังานนิวเคลียรเ์พ่ือสนัติ พ.ศ. 2559

มาตรา 100 ในกรณีที่เกิดอนัตรายหรือความ

เสียหายอนัเกิดจากการประกอบกิจการตามใบอนญุาต 

1. ผูร้บัใบอนญุาตมหีนา้ที่ระงบัเหตใุนเบ้ืองตน้ตาม

แผนป้องกนัอนัตรายจากรงัสี และ

2. ตอ้งแจง้เหตดุงักลา่วใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ทราบ

ทนัที รวมทัง้ตอ้งใหข้อ้มลูและใหค้วามร่วมมือแก่

พนกังานเจา้หนา้ที่เพื่อแกไ้ข บรรเทา หรือระงบั

ซ่ึงอนัตรายหรือความเสียหายนัน้



การเขียนแผนฉกุเฉิน เพ่ือการเตรียม

ความพรอ้ม และระงบัเหตฉุกุเฉินท่ีเกิดข้ึน

ประเมินแผน

แผนฉกุเฉิน

ฝึกซอ้มการ

ปฏิบติังานตามแผน

เป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผน และ

ปรบัปรงุส่วนท่ีบกพรอ่ง (ส่งแผนให ้ปส พรอ้มการ

ยื่นต่อใบอนญุาต)

เพ่ือเขา้ใจหนา้ท่ี เกิดความช านาญ และเกิดความ

ปลอดภัย ต่อผ ู้ป ฏิบั ติ งานหลักและผ ู้ ท่ี ได้ ร ับ

ผลกระทบ

การเตรยีมความพรอ้ม



โดยมีเนือ้หาดงันี้

(1) กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

(1)พระราชบัญญตัพิลงังานนวิเคลียรเ์พื่อสนัต ิพ.ศ. 2559 มาตรา 100 และ 101

(2)หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัความปลอดภยัทางนวิเคลียรแ์ละรงัสีในการจดัท าแผนฉกุเฉินฯ

(3)หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกี่ยวกบัความปลอดภยัทางนวิเคลียรแ์ละรงัสีในการจดัการกรณีฉกุเฉินทาง

นวิเคลียรแ์ละรงัสี 

(4)พระราชบัญญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550

(2) เกณฑก์ าหนดของการไดร้บัรงัสีของผูป้ฏิบัตงิานกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน ฯ อาสาสมคัรที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ไดร้บัรงัสี และประชาชนในพื้นที่เกิดเหตฉุกุเฉิน ฯ

(3) การจ าแนกชนดิและลกัษณะของเหตฉุกุเฉินที่อาจเกิดขัน้ และการประเมินเหตฉุกุเฉินที่อาจเกิดขึน้โดยเฉพาะที่

มีผลกระทบส าคญัตอ่ผูป้ฏิบตังิาน หรือเกิดขึน้บ่อยครัง้

(4) หนว่ยงานและองคก์ร และการประสาน ที่เกี่ยวขอ้งในการระงบัเหตฉุกุเฉิน ฯ (โดยเฉพาะกรมป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณะภยั ต ารวจ หนว่ยกูภ้ยัและแพทยฉ์กุเฉิน และหนว่ยแพทยร์กัษา และหนว่ยสนบัสนนุอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะในกรณีที่ภาวะฉกุเฉินขยายตวัเป็นสาธารณภยั)

เน้ือหาในแผนฉกุเฉิน



(5) รายละเอียดอปุกรณป้์องกนัผูป้ฏิบตังิาน และอปุกรณร์ะงบัและบรรเทาเหตฉุกุเฉิน ฯ

(6) การประกาศและยตุเิหตฉุกุเฉิน ฯ

(7) การแจง้ส านกังานปรมาณเูพื่อสนัต ิและหนว่ยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง

(8) ขัน้ตอนการปฏิบตังิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุกุเฉิน ฯ

(8.1) การประสานหนว่ยก ากบัดแูล หนว่ยระงบัเหตเุบ้ืองตน้ และหนว่ยสนบัสนนุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

(8.2) การกัน้พ้ืนที่

(8.3) การอพยพ (ถา้จ าเป็น)

(8.4) การส ารวจและตรวจวดัทางรงัสี

(8.5) การเก็บกู ้

(8.6) การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และการน าสง่ผูบ้าดเจ็บทางรงัสีไปยงัหนว่ยแพทยท์ี่เหมาะสม

(8.7) การช าระการเปรอะเป้ือนทางรงัสี 

(8.8) การจดัการกากกมัมนัตรงัสี

(8.9) การฟ้ืนฟู

(8.10) คู่มือมาตรฐานการปฏิบตังิาน (Standard Operating Procedure) ในการระงบัและบรรเทาเหตฉุกุเฉิน ฯ

(8.11) รายละเอียดการฝึกอบรมและการฝึกซอ้มในการระงบัและบรรเทาผลกระทบทางรงัสี 

เน้ือหาในแผนฉกุเฉิน



วดัปรมิาณรงัสี

ระบชุนิดไอโซโทปรงัสี

เครือ่งอตัราปรมิาณรงัสีในอากาศ (Dose survey meter)



เครือ่งส ารวจการเปรอะเป้ือนทางรงัสี (Surface contamination meter)



อ่านผลภายหลงั

อ่านผลไดท้นัที

เครือ่งวดัรงัสีประจ าตวับคุคล (Personal dosimeter)



หนา้กาก ชดุคลมุตวั

ถงุมือ ถงุคลมุเทา้

ชดุป้องกนัการเปรอะเป้ือนทางรงัสี



เหตฉุกุเฉิน

1. ในหอ้งปฏิบตักิาร

2. ในสถานประกอบการ

แจง้เหตุ

ค าแนะน า

เขา้ระงบัเหตุ

1. เจา้หนา้ท่ี RSO

2. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั

เจา้หนา้ท่ีส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

(กล ุม่ประสานงานกรณีฉกุเฉินทาง

นิวเคลียรแ์ละรงัสี)

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ (ในสถานประกอบการ)



เหตฉุกุเฉินทางรงัสีที่มเีหตอ่ืุนดว้ย

เหตฉุกุเฉินทางรงัสีแบบสาธารณภยั

เหตกุารกอ่การรา้ย

แจง้เหตุ

1. ค าแนะน า

2. เขา้ร่วมระงบัเหตุ

เขา้ระงบัเหตุ

ทางรงัสี

ควบคมุ

สถานการณ์

เขา้ระงบัเหตุ

อ่ืนๆ

เจา้หนา้ท่ีส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

(กล ุม่ประสานงานกรณีฉกุเฉินทาง

นิวเคลียรแ์ละรงัสี )

แจง้เหตุ

ผ ูป้ระสบเหต ุ

1. ปภ. และ ก.มท.

2. ตร. (ทอ้งท่ี สว่นกลาง และ พฐ.)

3. หน่วยงานดา้นการแพทย ์(ปฐมพยาบาล 

น าสง่ และรกัษา)

4. หน่วยสนบัสนนุอ่ืน ๆ (ปชส. ก.วท. ก.สธ. 

ก.กต. และ ก.ยธ.)

5. หน่วยงานความมัน่คง (ทหาร และ นร.)

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ (สาธารณภยั)



หน่วยงานระงบัเหตตุามแผน ปภ. 58

หน่วยงานระงบัเหตเุบ้ืองตน้

โครงสรา้งการบญัชาการสถานการณ์



ฝึกซอ้มสถาณการณ์

บนโตะ๊

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบติั

ภาคสนาม

การฝึกอบรม และการฝึกซอ้ม



การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉินที่บริษทั A

การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉิน (ในสถานประกอบการ)



การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉิน (สาธารณภยั)



Response

การระงบัเหต ุ



วตัถุประสงค์ในการระงบัเหตุเบ้ืองต้น
– ตอ้งกระท าการใดๆ เพ่ือใหล้ดระดบัความเป็นอนัตรายท่ีอาจเกิดจากทั้งรังสี และ

ไม่ใช่รังสีแก่สาธารณะ อยา่งรวดเร็วและสมเหตุสมผล
– ป้องกนัไม่ใหผู้ร้ะงบัเหตุไดรั้บอนัตรายขณะปฏิบติังาน
– รวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินอนัตรายจากรังสีเพื่อการปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง
– พยายามใหส้าธารณะใหค้วามเช่ือถือกบัการปฏิบติัการ

การปฏิบัติงานเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางรงัสี



• ป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้อยูบ่ริเวณโดยรอบไดรั้บรังสีในปริมาณท่ีเกินจ าเป็น
• ป้องกนัไม่ใหผู้ท่ี้ระงบัเหตุฉุกเฉินทางรังสี ไดรั้บรังสีในปริมาณท่ีสูง

ขณะปฏิบติัการระงบัเหตุฉุกเฉินทางรังสี
• ป้องกนัไม่ใหส้าธารณะ เป็นอนัตรายจากทั้งระดบัรังสีท่ีมีปริมาณท่ีสูง

จนควบคุมไม่ไดข้ณะท่ีเกิดเหตุการณ์ในขณะนั้น และป้องกนัไม่ให้
ไดรั้บรังสีต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานานๆ โดยไม่จ าเป็น

เป้าหมายของการระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสี



ระดบั 1 - อย ูใ่นหอ้งทดลอง หรอืหอ้งปฏิบติัการ (ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน)

ระดบั 2 - ขยายไปทัว่บรเิวณ (ในสถานประกอบการ)

ระดบั 3 - มีผลกระทบต่อสถานท่ีขา้งเคียง (สง่ผลกระทบออกนอกสถานประกอบการ)

ระดบั 4 - มีผลกระทบต่อประเทศขา้งเคียง (สง่ผลกระทบออกนอกประเทศ)

ระดับของภาวะเหตุการณ์ทางนิวเคลยีร์และรังสี



สถานการณ์ ระยะท่ีตอ้งลอ้มบริเวณในท่ีเกิดเหต ุ (ระยะปลอดภยั)

บริเวณภายนอก

ตน้ก าเนดิรังสีแตกหักเสยีหายและไมม่กีารป้องกนัใดๆ 30 เมตร โดยรอบ

ตน้ก าเนดิรังสีมกีารหกเปรอะเป้ือน 100 เมตร โดยรอบ

เกิดไฟไหม ้ระเบิด ท าใหเ้ป็นกลุม่ควนั 300 เมตร โดยรอบ

ที่เกิดเหตซ่ึุงคาดวา่เกี่ยวขอ้งกบัระเบิดทีผ่กูตดิกบัวสัดกุมัมนัตรังสี 400 เมตร โดยรอบ หรือมากกวา่ เพื่อป้องกนัการระเบิด

บริเวณภายในตึก หรือท่ีปิดมิดชิด

ตน้ก าเนดิรังสีที่แตกหักเสียหาย ขาดเคร่ืองก าบัง หรือมกีารหกเปรอะเป้ือน ปิดบริเวณที่เกิดเหต ุรวมทัง้ชัน้บนและชัน้ลา่งของสถานที่นัน้

เมือ่เกิดเพลิงไหม ้หรือมกีารเปรอะเป้ือนทางรงัสีไปทัว่ ปิดตกึที่เกิดเหตุ

การขยายระยะปลอดภยัจากการวดัระดบัรงัสีดว้ยเครือ่งวดัรงัสี

ระดบัรังสี 100 uSv/h ลอ้มบริเวณในระยะที่รังสีแผอ่อกมา

การประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น



แนวปฏิบัติเม่ือเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน



◼ อพยพออกจากพ้ืนท่ี และปิดกัน้บรเิวณพ้ืนท่ีนัน้

◼ แจง้เจา้หนา้ท่ี RSO เพ่ือเขา้ด าเนินการระงบัเหต ุ

◼ RSO และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ด าเนินการระงบัเหต:ุ

◼ ก าหนดบรเิวณปฏิบติังาน จดัทีมปฏิบติังาน

◼ ตรวจวดัปรมิาณรงัสี เก็บก ู ้สารกมัมนัตรงัสี 

◼ ช าระลา้งการเปรอะเป้ือนทางรงัสี (ถา้จ าเป็น)

◼ ถา้มีผ ูบ้าดเจ็บท าการปฐมพยาบาล และน าสง่โรงพยาบาล

◼ แจง้ส านกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ

แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน (ในสถานประกอบการ)



◼ ปิดกัน้ ก าหนดพ้ืนท่ีควบคมุ (พ้ืนท่ีอนัตราย พ้ืนท่ีอ านวยการ พ้ืนท่ีสนบัสนนุ)

◼ จดัตัง้ศนูยอ์ านวยการ และปฏิบติังานภาคสนามในการระงบัเหต ุ

◼ การด าเนินการระงบัเหต:ุ

◼ เจา้หนา้ท่ีเขา้พิสจูนท์ราบ การตรวจวดัปริมาณรงัสี ระบไุอโซโทป และประเมิน

ระดบัอนัตราย

◼ ก าหนดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน และพ้ืนท่ีความปลอดภยั

◼ คน้หา ช่วยชีวิตผ ูป้ระสพภยั น าสง่โรงพยาบาล (กรณีบาดเจ็บรนุแรง)

◼ ตรวจวดัความเปรอะเป้ือน และช าระลา้งการเปรอะเป้ือนทางรงัสี (ถา้จ าเป็น) 

◼ ด าเนินการเก็บก ูส้ารกมัมนัตรงัสี และอารกัขาไวใ้นพ้ืนท่ีปลอดภยั (กรณีไม่มี

เจา้ของ)

แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน (สาธารณภัย)



ศนูยอ์ านวยการ

ทิศทางลม

บริเวณท่ีจอดรถท่ีใชใ้น

การปฏิบติังานระงบัเหต ุ

ฉกุเฉินทางรงัสี

บริเวณท่ีพกัของ

ผ ูป้ฏิบติังานระงบั

เหตฯุ

บริเวณจดัไวเ้พ่ือแถลง

เหตกุารณ์
บริเวณ

ประสานงาน

ขอบเขตระยะปลอดภยัโดยท่ีมีปริมาณรงัสี

แผ่ออกมาวดัได ้ 100 μSv/hr หรือ 

10 mRem/hr

จดุควบคมุการเขา้ออกบริเวณชัน้ใน และ

จดุควบคมุการเปรอะเป้ือนทางรงัสี

จดุควบคมุการ

เขา้ออกบรเิวณ

ชัน้นอก

บริเวณช าระลา้งการ

เปรอะเป้ือนทางรงัสี

บริเวณท่ีตัง้ของกล ุม่

ปฏิบติังานทาง

การแพทย์

บริเวณท่ีตัง้ของกล ุม่

ปฏิบติังานระงบัเหต ุ

ทางรงัสี

บรเิวณชัน้นอกท่ีเกิดเหต ุ

ฉกุเฉินทางรงัสี

แนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ



การเกบ็กู้วสัดุกมัมันตรังสี



การช าระล้างการเปรอะเป้ือน



การจัดการกากกมัมันตรังสี



❑ การแพทย ์ไดแ้ก ่การปฐมพยาบาล การเคลื่อนยา้ย และการ

รกัษาขัน้วิกฤตทางรงัสี

❑ การระงบัผลกระทบที่ไมไ่ดเ้กิดจากรงัสีโดยตรง เชน่ การวิตก

กงัวล (ไมย่อมใหเ้ผาศพที่เสียชวิีตกรณีสมทุรปราการ และการ

หาไอโอดนีท่ีเป็นอนัตรายบริโภคเองกรณีฟูกชูมิา)

❑ การเกิดเหตไุฟไหม ้รถชน หรืออื่นๆ 

❑ การจดัการกากทางรงัสี

แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน (ด้านอ่ืนๆ)



◼ การส ารวจและประเมินสถานการณ์สถานทีเ่กดิเหตุขั้นสุดท้าย 

◼ การด าเนินการ:
◼ การช าระล้างการเปรอะเป้ือนทางรังสี และ

◼ เกบ็รวบรวมกากกมัมนัตรังสีเพ่ือการก าจัด

◼ ประกาศการส้ินสุดภาวะฉุกเฉิน

การยุติการระงับเหตุฉุกเฉิน



• เลขหมายดว่น 1296

• โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 089-200-6243  (ตลอด 24 ชัว่โมง)

• โทรศัพท์ สายตรง 02-596-7699 (เฉพาะเวลาราชการ)

• โทรศัพท ์ตอ่ภายใน 02-596-7600 ตอ่ 6722 หรือ 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



ขอบคณุที่ตัง้ใจรับฟังครับ


