
ดร กิตติศักด์ิ ชัยสรรค์
กลุ่มประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และรังสี



Acute radiation syndrome (ARS) จาก Hiroshima ปี ค.ศ.
1945



Emergency management timeline



 เหตุฉุกเฉินในอดีต
 การจัดประเภทของเหตุ
ฉุกเฉิน
 ระบบจัดการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ฯ
 การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน

เนื้อหา



เนื้อหา

 เหตุฉุกเฉินในอดีต
 การจัดประเภทของเหตุ
ฉุกเฉิน
 ระบบจัดการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ฯ
 การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน









Fireball: blinding light, temperatures of 

almost 4000 degrees Celsius. 

Blast: shock wave at the speed of sound. 

Radiation: local fallout or high into the 

atmosphere and regional fallout, gamma 

radiation 

Hiroshima on August 6, 1945

Nagasaki on August 9



5

Total 2,057

การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นบนโลก



ค.ศ. 1979



อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ TMI ค.ศ. 1979



• หญิงตั้งครรภ์และเด็กในโรงเรียนอนุบาล (ภายใน 5 ไมล)์ ได้รับค า
แนะน าให้อพยพภายหลัง 2 วัน นับจากการเกิดการหลอมละลายของแกน
เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์

• ประชาชน 100,000 คน ในรัศมี 40 กิโลเมตร ต้องอพยพ

ผลกระทบต่อมนุษย์จากอุบัติเหตุ



ค.ศ. 1985



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 1985



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 1985



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 1985



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 1985



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 1985



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 1985



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 19



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 1985



อุบัติเหตุทางรังสีที่เมือง Goiâniaประเทศบราซิล ค.ศ. 1985



• จ ำนวนคนท่ีถูกวัดรังสี = 112,800
• จ ำนวนคนที่พบกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี     = 271

– พบกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสีที่เสื้อผ้ำและรองเท้ำ = 120
– กำรเปรอะเปื้อนทำงรังสีทั้งภำยนอกและภำยในร่ำงกำย = 151

• จ ำนวนคนที่ได้รับกำรบำดเจ็บทำงรังสี = 28
• จ ำนวนคนที่ต้องได้กำรรักษำที่โรงพยำบำล = 20
• จ ำนวนคนที่ระบบกำรท ำงำนของไขกระดูกถูกท ำลำย = 14
• จ ำนวนคนที่มีกำรได้รับรังสีสูงมำก = 8

• จ ำนวนคนตำย = 4

ผลกระทบต่อมนุษย์จากอุบัติเหตุที่ Goiânia



ค.ศ. 1986



เชอร์โนวบิล ค.ศ. 1986

อุบัติเหตุของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์



เชอร์โนวบิล ค.ศ. 1986



เชอร์โนวบิล ค.ศ. 1986



ระดับการปนเปื้อนของ Cs-137ในทวีปยุโรป



Exclusion Zone of Chernobyl



Exclusion Zone
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การตรวจวัดฝุ่นกัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสีที่ Chernobyl 



• Acute Radiation Syndrome (ARS) 134 คน
 28 คน เสียชีวิตจากปริมาณรังสีสูง ในปี ค.ศ. 1986
 19 คน เสียชีวิตระหว่าง  ค.ศ. 1987-2004 (ไม่ใช่ผลทางรังสีทั้งหมด)

• ประชาชน 120,000 คน ต้องอพยพ
• ไม่สามารถใช้อาหาร เป็นพื้นที่ไกลกว่า 1,000 km
• เจ้าหน้าที่ 1,200 คน ได้รับรังสี (NPP, ดับเพลิง และระงับเหตุ)
• ย้ายถิ่นฐานถาวร 220,000 คน ระหว่างปี ค.ศ. 1989-1993
• ~100,000 คน เป็นมะเร็งจากผู้ได้รับรังสี 600,000 คน
• 15 จาก 4,000 ที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เสียชีวิตระหว่างปี ค.ศ. 1992-2002
• เพิ่มความเส่ียงในการเป็นโรคลูคีเมีย

การตรวจวัดฝุ่นกัมมันตรังสีจากอุบัติเหตุทางรังสีที่ Chernobyl 



ค.ศ. 1999



อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์โตไกมูระ ค.ศ. 1999



อุบัติเหตุทางนิวเคลียร์โตไกมูระ ค.ศ. 1999



• 2 ใน 3 คน ของผู้ปฏิบัติงาน เสียชีวิตภายหลัง 83 วันและ 211 วัน
• ประมาณ 76,000 คน ต้องตรวจสอบการเปรอะเปื้อนทางรังสี
• ประมาณ 5,700 คนต้องเข้าการปรึกษาทางแพทย์
• ประชาชน 200 คน ในรัศมี 350 เมตร ต้องอพยพ

ผลกระทบต่อมนุษย์จากอุบัติเหตุ



อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ ค.ศ. 2001



อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ ค.ศ. 2001



อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ ค.ศ. 2001



อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ ค.ศ. 2001



อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ ค.ศ. 2001



อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ ค.ศ. 2001



อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ ค.ศ. 2001



อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ ค.ศ. 2001



ผู้ได้รับผลกระทบจำกรังสี
เข้าพักใน รพ. 10 คน
3 คน  เสียชีวิต ( > 6,000 mSv)
1 คน  บาดเจ็บรุนแรง 
6 คน  บาดเจ็บไม่รุนแรง
1 ทารกในครรภ์แนะน าให้ท าแท้ง

เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนฉุกเฉิน  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

เกณฑ์ก ำหนดกำรได้รับรังสี

20 mSv/ปี ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนกับรังสี

1 mSv/ปี ส ำหรับประชำชนทั่วไป

ผลกระทบต่อมนุษย์จากอุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ



ค.ศ. 2006



การลอบสังหาร Alexander Litvinenkoด้วย Po-210ค.ศ. 2006



การลอบสังหาร Alexander Litvinenkoด้วย Po-210ค.ศ. 2006



ค.ศ. 2011



อุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมา ค.ศ. 2011



O.P. : Onahama bay construction base level    

อุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมา ค.ศ. 2011



อุบัติเหตุโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกูชิมา ค.ศ. 2



ผลกระทบต่อมนุษย์จากอุบัติเหตุทีฟู่กูชิมา



ผลกระทบต่อมนุษย์จากอุบัติเหตุทีฟู่กูชิมา



เนื้อหา

 เหตุฉุกเฉินในอดีต
 การจัดประเภทของเหตุ
ฉุกเฉิน
 ระบบจัดการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ฯ
 การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน



แบบ EPC II คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากเรือหรือเรือด าน  าที่ขับเคลื่อน
โดยใช้พลังงานนิวเคลียร์ เป็นลักษณะเตาปฏิกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
ซึ่งขั นแรกของผลของการประเมินของประเทศไทยนั นไม่มีความเสี่ยงนี  
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีเรือที่ใช้ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อน 
แต่มีกรณีการซ้อมรบร่วมกับประเทศอื่นที่มีเรือใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการ
ขับเคล่ือนเรือ เดินทางเข้ามาในน่านน  าของประเทศไทย 
* จึงจ าเป็นต้องมีการตีความความว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงในด้านนี 

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย



แบบ EPC III คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากการเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
แบบวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ
การใช้งานวัสดุกัมมันตรังสีประจ าอยู่ ในสถานปฏิบัติการที่ ไม่มีการ
เคลื่อนย้าย 

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย



แบบ EPC IV คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายและขนส่งวัสดุ
กัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ เช่น การเคลื่อนย้ายจากสนามบินสู่สถาน
ประกอบการ ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างขนส่ง ความเสี่ยงนี 
ยังรวมวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ที่ไม่อยู่ในการก ากับดูแล เช่น 
การถูกปล่อยทิ ง สูญหาญ ถูกโจรกรรม หรือได้รับการยกเว้นจากการก ากับ
ดูแลของ ปส.

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย



แบบ EPC V คือ เหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
นิวเคลียร์ของประเทศใกล้เคียง ซึ่งประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบทาง
รังสีอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของ
ประเทศเวียดนาม และบังคลาเทศ

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย



 เหตุฉุกเฉินในอดีต
 การจัดประเภทของเหตุ
ฉุกเฉิน
 ระบบจัดการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ฯ
 การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน

เนื้อหา



ระบบจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯ

 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วย
ก ากับดูแล หน่วยระงับเหตุ และสถาน
ประกอบการ

 การระบุ การแจ้ง และการประกาศเหตุ
ฉุกเฉิน

 การรวมและการประสานงานเพื่อการ
ระงับเหตุฉุกเฉิน
การวิเคราะห์เหตุฉุกเฉินและการระงับ



หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยก ากับดูแล หน่วยระงับเหตุ และสถานประกอบการ

1.  หน่วยก ากับดูแล 
- ปส. (ศก. และ ก.พณ.)

2.  หน่วยระงับเหตุ หรือเผชิญเหตุเบื้องต้น
- ปภ. และ ก.มท.
- ตร. (ท้องท่ี ส่วนกลาง และ พฐ.)
- หน่วยงานด้านการแพทย์ (ปฐมพยาบาล น าส่ง และรักษา)
- หน่วยสนับสนุนอื่น ๆ (ปชส. ก.วท. ก.สธ. ก.กต. และ ก.ยธ.)
- หน่วยงานความมั่นคง (ทหาร และ นร.)

3.  สถานประกอบการ



พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๐๐  ในกรณีที่เกิดอันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจาก
การประกอบกิจการตามใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ระงับเหตุใน
เบื้องต้นตามแผนป้องกันอันตรายจากรังสี และต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที รวมทั้งต้องให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อแก้ไข บรรเทา หรือระงับซึ่งอันตรายหรือความ
เสียหายนั้น



พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๐๑  ในกรณีที่อันตรายหรือความเสียหายตามมาตรา ๑๐๐ 
มีลักษณะหรือขยายขอบเขตเป็นความเสียหายสาธารณะ หรือในกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่พบว่าการประกอบกิจการตามใบอนุญาตอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายสาธารณะ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอ านาจเข้าระงับเหตุแห่งความเสียหาย
สาธารณะนั้นได้ทันที รวมทั้งมีอ านาจประกาศมาตรการเพื่อประโยชน์ใน
การระงับเหตุนั้น



พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

(มาตรา ๑๐๑ ต่อ)
ในการระงับเหตุแห่งความเสียหายสาธารณะตามวรรคหนึ่ง ให้

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีแผน
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นแผนสนับสนุนและอยู่ภายใต้แผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และให้ส านักงานมีหน้าที่ให้
ข้อเสนอแนะและจัดให้มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการดังกล่าว

ในกรณีที่อันตรายหรือความเสียหายอันเกิดจากนิวเคลียร์หรือรังสีที่
เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ให้น าบทบัญญัติใน
วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม



พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๒๖  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๐       
ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ



พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิด
รังสี หรือวัสดุนิวเคลียร์  โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในประการที่น่าจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวในวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๓๔ ผู้ใดกระท าการต่อวัสดุกัมมันตรังสี  วัสดุนิวเคลียร์ 
สถานประกอบการทางนิวเคลียร์โดยมุ่งหมายให้เกิดการแพร่กระจายหรือ
น่าจะเกิดการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสี โดยเจตนาที่จะท าอันตราย
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย หรือทรัพย์สินของบุคคลใด หรือต่อสิ่งแวดล้อม 
ต้องระวางโทษประหารชีวิต จ าคุกตลอดชีวิต หรือจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงยี่สิบ
ปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท 



หน้าที่และความรับผิดชอบของ"สถานประกอบการ”

o จัดตั้งและรักษาไว้ซึ่ง การเตรียมความพร้อม และการ
ระงับเหตุ ในสถานประกอบการ

o สามารแสดงให้เห็นถึงการจัดการและการปฏิบัติเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ

o มีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่นเอง
และส่วนกลางของประเทศ



การระบุ การแจ้ง และการประกาศเหตุฉุกเฉิน ส าหรับ EPC I, II และ III

o ผู้ปฏิบัติงานสามารถระบุและการระงับเหตุฉุกเฉิน ได้
อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

o เริ่มขั้นตอนการปฏิบัติระงับเหตุในสถานประกอบการ
o แจ้งเตือนและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องกับ

หน่วยงานภายนอก
o เริ่มด าเนินการประสานงานและปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน



การระบุ การแจ้ง และการประกาศเหตุฉุกเฉิน ส าหรับ EPC IV

ก่อนด าเนินการขนส่ง
o ประสานงานหน่วยงานระงับเหตุเบื้องต้นให้ตระหนัก

ถึงเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นตามเส้นทางการขนส่ง

ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน
o ประสานหน่วยงานระงับเหตุเบื้องต้นให้มีการระบุและ

ประกาศเหตุฉุกเฉิน
o แจ้งหน่วยงานด้านการแพทย์ให้มีความพร้อมในการ

ตรวจวินิจฉัยอาการทางรังสี
o ปฏิบัติงานระงับเหตุตามแผนฉุกเฉิน



การระบุเหตุฉุกเฉิน

General emergency 

เหตุการณ์ที่ต้องมีการปฏิบัติเพื่อป้องกันโดยเร่งด่วนและล่วงหน้า การ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันโดยเร่งด่วน การปฏิบัติเพื่อป้องกันโดยเร็ว และ
ตอบสนองอื่น ๆ ทั้งพื้นท่ีภายใน พื้นท่ีส่วนนอก และพื้นท่ีภายนอกของ
สถานประกอบการ

Site area emergency
เหตุการณ์ที่ต้องมีการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและตอบสนองอื่น ๆ ทั้งพื้นท่ี
ภายใน และพื้นที่ส่วนนอกของสถานประกอบการ

Facility emergency 
เหตุการณ์ที่ต้องมีการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและตอบสนองอื่น ๆ เฉพาะ
พื้นท่ีภายในสถานประกอบการ

Alert 
เหตุการณ์ที่ต้องมีการประเมนิและการลดความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

Other nuclear or radiological
emergency

เหตุการณ์ที่ต้องมีการปฏิบัติเพื่อการป้องกันและตอบสนองอื่น ๆ ส าหรับ 
EPC IV



การแจ้งเหตุฉุกเฉินต่อ ปส.

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-200-6243  (ตลอด 24 ชั่วโมง)
• โทรศัพท์ สายตรง 02-596-7699 (เฉพาะเวลาราชการ)
• โทรศัพท์ ต่อภายใน 02-596-7600 ต่อ 6722 หรือ 6723 (เฉพาะเวลาราชการ)
• โทรสาร 02-562-0086 (เฉพาะเวลาราชการ)
• Email rmec@oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)
• Line 089-200-6243 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
• FB (เฉพาะข้อความ) Radiation Emergency OAP (เฉพาะเวลาราชการ)
• Website www.oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)



การรวมและการประสานงานเพื่อการระงับเหตุฉุกเฉิน

o มีระบบการสั่งการ Incident Command System (ICS)
o มีการจัดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
o มีศูนย์บัญชาการที่แน่นอนและชัดเจน
o มีความร่วมมือระดับภาค
o มีการจัดการสื่อสารสาธารณะ เช่น ศูนย์บัญชาการ 

เวปไซด์ และสายด่วน



การวิเคราะห์เหตุฉุกเฉิน

o รวบรวมสถานการณ์
- ตระหนักถึงความซับซ้อน
- รวบรวมข้อมูลโดยการ ตรวจ เก็บ สัมภาษณ์ 

พิจารณาแนวปฏิบัติและประวัติ และถ่ายรูปและ
วีดีโอ

- ประเมินข้อมูลจาก หน่วยปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ขั้นตอนปฏิบัติ  ตัวอย่าง การช ารุดของ
อุปกรณ์  ต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานต่าง  ๆ การ
ตรวจวัดทางรังสี

- เฝ้าสังเกต
- ประสานหน่วยงานการสืบสวน

- แผนที่จริง หรือจ าลองทางรังสี



การวิเคราะห์เหตุฉุกเฉิน (ต่อ)

o ประเมินเชิงลึกถึงสาเหตุการเกิด
- โดยตรง หรือทางอ้อม
- “ท าไหม” ถึงเกิดเหตุ
- สาเหตุหลักมาจาก เครื่องมือผิดพลาด ขั้นตอน
ผิดพลาด ความผิดพลาดของมนุษย์ การออกแบบ 
ไม่มีการฝึกซ้อม การจัดการผิดพลาด หรือตัวแปร
จากภายนอก

o ช่วยเหลือหน่วยงานก ากับดูแลในการวิเคราะห์
o ด าเนินการให้มีความปลอดภัยและความมั่นคง



การวิเคราะห์การระงับเหตุฉุกเฉิน 

o เก็บข้อมูล รวบรวมพยาน และเริ่มวิ เคราะห์อย่าง
รวดเร็วเมื่อรับทราบว่าเกิดเหตุ

o สนับสนุนให้หน่วยงานระงับเหตุวิเคราะห์การระงับ
เหตุ และให้เป็นไปอย่างอิสระ



โครงสร้างพื้นฐานที่พึงมี - สถานประกอบการ



โครงสร้างพื้นฐานที่พึงมี – บุคลากร (แผน ปภ. 58)



โครงสร้างพื้นฐานที่พึงมี – บุคลากร (แผน ปภ. 58)



โครงสร้างพื้นฐานที่พึงมี – บุคลากร (Radiological Emergency)



โครงสร้างพื้นฐานที่พงึมี – บุคลากร (Radiological Emergency)



โครงสร้างพื้นฐานที่พงึมี – บุคลากร (Radiological Emergency)



โครงสร้างพื้นฐานที่พึงม ี- ชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนทางรังสี



โครงสร้างพื้นฐานที่พึงมี
เครื่องอัตราปริมาณรังสีในอากาศ (Dose survey meter)



โครงสร้างพื้นฐานที่พึงมี
เครื่องส ารวจการเปรอะเปื้อนทางรังสี (Surface contamination meter)



โครงสร้างพื้นฐานที่พึงมี
เครื่องวัดรังสีประจ าตัวบุคคล (Personal dosimeter)



 เหตุฉุกเฉินในอดีต
 การจัดประเภทของเหตุ
ฉุกเฉิน
 ระบบจัดการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ฯ
 การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน

เนื้อหา



การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน

 การปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบ
เช่น กั้นพื้นที่ ส ารวจทางรังสี และ/หรือการเก็บกู้

 การป้องกันประชาชนและสิ่งแวดล้อม
เช่น อพยพ และ/หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร

 การป้องกันผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน                           
และอาสาสมัครท่ีอาจได้รับรังสี
เช่น ความรู้ในการปฏิบัติ เกณฑ์การได้รับรังสีกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน ฯ ชุดป้องกัน และเครื่องตรวจวัดทางรังสี



การกั้นพื้นที่ และการส ารวจทางรังสี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



การปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบ - การกั้นพื้นที่



การปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบ - การเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี



การเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



การเก็บกู้วัสดุกัมมันตรังสี เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน



การอพยพ



การแบ่งพื้นที่ฉุกเฉินส าหรับการอพยพ



การสื่อสารทั้งการแนะน าให้ปฏิบัติ 
และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

 การแจ้งเตือน และการแนะน าให้ปฏิบตัิ
 การให้ข้อมูลข่าวสาร
 มาตราระหว่างประเทศว่าด้วยขนาด

เหตุการณ์ทางนิวเคลียร์ (International 

Nuclear Events Scale, INES) เป็นการระบุระบุ
ความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินท่ีเข้าใจงา่ย
เพื่อการสื่อสารกับประชาชนทั้งใน
ต่างประเทศ



การป้องกันประชาชนและสิ่งแวดล้อม - การแนะน าให้ปฏิบัติ 
และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน - INES



การป้องกันประชาชนและสิ่งแวดล้อม - การแนะน าให้ปฏิบัติ 
และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน – INES (ต่อ)



การป้องกันประชาชนและสิ่งแวดล้อม - การแนะน าให้ปฏิบัติ 
และการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน – INES (ต่อ)



ความรู้ในการป้องกัน -การป้องกันผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครที่อาจได้รับรังสี
รูปแบบการได้รับรังสี



ความรู้ในการป้องกัน -การป้องกันผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครที่อาจได้รับรังสี
รูปแบบการได้รับวัสดุกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย

IONACTIVE



การป้องกันผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครที่อาจได้รับรังสี
รูปแบบผลกระทบทางรังสีต่อมนุษย์



ความรู้ในการป้องกัน - หลักการป้องกันอันตรายจากรังสี



ความรู้ในการป้องกัน - Optimization



ความรู้ในการป้องกัน –
การป้องกันอันตรายจากรังสีเมื่อแหล่งก าเนิดรังสีอยู่ภายนอกร่างกาย

U.S.NRC



~100 mSv

~6,000 mSv

~ 3,000 mSv

~ 500 mSv

<3,000-5,000 mSv

5,000-10,000 mSv

~4,000 mSv

2,000-3,000 mSv

~1,000 mSv

~6,000 mSv

~1,500 mSv

>6,000 mSv

6,000 mSv

การป้องกันผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และอาสาสมัครที่อาจได้รับรังสี



เกณฑ์การได้รับรังสี – สภาวะปกติ



เกณฑ์การได้รับรังสี – กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯ



 เหตุฉุกเฉินในอดีต
 การจัดประเภทของเหตุ
ฉุกเฉิน
 ระบบจัดการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ฯ
 การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน

เนื้อหา



การระงับเหตุด้านรังสี

 เกณฑ์การปฏิบัติและเกณฑท์ั่วไป เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน

 การตรวจติดตามกรณเีกิดเหตุฉุกเฉนิ
 การประเมินการไดร้ับรังสี
 การจัดการการเปรอะเปื้อนทางรังสี



การให้ข้อมูลก่อนปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ



การให้ข้อมูลก่อนปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ



การให้ความช่วยเหลือทางเทคนคิต่อเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ



การให้ความช่วยเหลือทางเทคนคิต่อเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ



การให้ความช่วยเหลือทางเทคนคิต่อเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ



การให้ความช่วยเหลือทางเทคนคิต่อเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ



การตรวจติดตามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



การตรวจติดตามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 



การตรวจติดตามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน - OIL



การตรวจติดตามกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน - OIL



การตรวจติดตามกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน - OIL



การประเมินการได้รับรังสี



การประเมินการได้รับรังสี



การจัดการการเปรอะเปื้อนทางรังสี



การจัดการการเปรอะเปื้อนทางรังสี



การจัดการการเปรอะเปื้อนทางรังสี



การจัดการการเปรอะเปื้อนทางรังสี



 เหตุฉุกเฉินในอดีต
 การจัดประเภทของเหตุ
ฉุกเฉิน
 ระบบจัดการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ฯ
 การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน

เนื้อหา



การระงับเหตุด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

 การแพทย์
ได้แก่ การปฐมพยาบาล การเคลื่อนย้าย และ
การรักษาขั้นวิกฤตทางรังสี

 การระงับผลกระทบท่ีไมไ่ดเ้กิดจากรังสี
โดยตรง
เช่น การวิตกกังวล (ไม่ยอมให้เผาศพที่
เสียชีวิตกรณีสมุทรปราการ และการหา
ไอโอดีนที่เป็นอันตรายบริโภคเองกรณีฟกููชิ



การปฎิบัติงานด้านการแพทย์ในพื้นที่เหตุฉุกเฉินฯ



การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในพื้นที่เหตุฉุกเฉินฯ



การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในพื้นที่เหตุฉุกเฉินฯ



การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในพื้นที่เหตุฉุกเฉินฯ



การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในพื้นที่เหตุฉุกเฉินฯ



การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในพื้นที่เหตุฉุกเฉินฯ



การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในพื้นที่เหตุฉุกเฉินฯ



การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในพื้นที่เหตุฉุกเฉินฯ



การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ในโรงพยาบาล



การป้องกันการเปรอะเปือ้นพื้นที่การรักษา



การป้องกันการเปรอะเปือ้นพื้นที่การรักษา



การยุติเหตุฉุกเฉิน

• การปฏิบัติเพื่อป้องกันโดยเร่งด่วน และการ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันโดยเร็ว เสร็จสิ้น

• การวิเคราะห์เหตุฉุกเฉินและการปฏบิัติต่าง
ๆ เสร็จสิ้น

• สถานภาพการแผ่รังสี มีความแน่นอนไม่
เปลี่ยนแปลง และระบุรูปแบบได้

• การลงทะเบียนผู้ต้องการการตรวจติดตาม
ทางการแพทย์ระยะยาว เสร็จสิ้น



การยุติเหตุฉุกเฉิน

• เริ่มการถ่ายโอนหน้าที่ความรับผิดชอบ
• เพิ่มยุทธวิถีในด้าน การจัดการกาก

กัมมันตรังสี การฟื้นฟูโครงสร้างและ
บริการสาธารณะ การเฝ้าระวังการเปรอะ
เปื้อนระยะยาว สาธารณะสุข และการให้
ค าปรึกษาด้านจิตวิทยา

• เริ่มโครงการการตรวจติดตามทางการแพทย์
ระยะยาว



การจัดการกากกัมมันตรังสี - Goiânia บราซิล ค.ศ. 1985



การจัดการกากกัมมันตรังสี - ฟูกูชิมา ค.ศ. 2011



การจัดการกากกัมมันตรังสี



 เหตุฉุกเฉินในอดีต
 การจัดประเภทของเหตุ
ฉุกเฉิน
 ระบบจัดการเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน ฯ
 การปฏิบัติเพื่อการป้องกัน

เนื้อหา



หลักเกณฑ์การจัดท าแผนฉุกเฉิน
โดยมีเนื้อหาดังนี้

(1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(1.1) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 มาตรา 100 และ 101
(1.2) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการจัดท าแผนฉุกเฉินฯ
(1.3) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีในการจัดการกรณีฉุกเฉิน 
ทางนิวเคลียร์และรังสี 
(1.4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

(2) เกณฑ์ก าหนดของการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ฯ อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้รับรังสี และประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ฯ

(3) การจ าแนกชนิดและลักษณะของเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขั้น และการประเมินเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดย
เฉพาะที่มีผลกระทบส าคัญต่อผู้ปฏิบัติงาน หรือเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

(4) หน่วยงานและองค์กร และการประสาน ที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุฉุกเฉิน ฯ (โดยเฉพาะกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย ต ารวจ หน่วยกู้ภัยและแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยแพทย์รักษา และหน่วย
สนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในกรณีที่ภาวะฉุกเฉินขยายตัวเป็นสาธารณภัย)



หลักเกณฑ์การจัดท าแผนฉุกเฉิน
(5) รายละเอียดอุปกรณ์ป้องกันผู้ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ฯ
(6) การประกาศและยุติเหตุฉุกเฉิน ฯ
(7) การแจ้งส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(8) ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการระงับและบรรเทาเหตุฉุกเฉิน ฯ

(8.1) การประสานหน่วยก ากบัดูแล หน่วยระงับเหตุเบื้องต้น และหน่วยสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(8.2) การกั้นพื้นที่
(8.3) การอพยพ (ถ้าจ าเป็น)
(8.4) การส ารวจและตรวจวัดทางรังสี
(8.5) การเก็บกู้ 
(8.6) การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และการน าสง่ผูบ้าดเจ็บทางรังสีไปยังหน่วยแพทย์ที่เหมาะสม
(8.7) การช าระการเปรอะเปื้อนทางรังสี 
(8.8) การจัดการกากกมัมนัตรังสี
(8.9) การฟื้นฟู
(8.10) คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) ในการระงับและบรรเทาเหตุฉกุเฉิน ฯ
(8.11) รายละเอียดการฝกึอบรมและการฝกึซ้อมในการระงับและบรรเทาผลกระทบทางรังสี 



3 key points

 การเตรียมความพร้อม
 การบูรณาการ
 Safety culture



แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการด้านฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และ

รังสี
พ.ศ. 2561-2565

แผนยุทธศาสตร์การ
จัดการด้านฉุกเฉิน
ทางนิวเคลียร์และ

รังสี
พ.ศ. 2561







ขอบคุณครับ


