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จากความเดมิตอนทีแ่ล้ว

ผูเ้ขียนไดเ้ล่าถึง “เครือข่ายบุคลากร” ท่ีส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติตั้งเป้าหมายไวว้า่จะ
ด าเนินการให้ ครบทุกจังหวดั ในประเทศไทย โดยเป็นการพฒันาเครือข่ายบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ
อาทิ กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ต ารวจ ทหาร ศุลกากร ดบัเพลิง บุคลากรทางการแพทย์
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาคเอกชน และอ่ืนๆท่ีจะเพิ่มเขา้มาในอนาคตในการเขา้ร่วม
การฝึกอบรม/ฝึกซอ้ม ในหลกัสูตรต่างๆท่ีส านกังานฯ จดัข้ึน เพื่อเพิ่มทกัษะดา้นนิวเคลียร์และรังสี การ
ประสานงานเครือข่าย การแลกเปล่ียนประสบการณ์ เรียนรู้การปฏิบติังานซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานสอดประสานบูรณาการไปในทิศทางเดียวกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และต่อเน่ืองในการ
ระงบัเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีท่ีอาจเกิดมีข้ึน



““เครือข่ายบุคลากรกร”” ปัจจุบันมีนมจี านวนจ านวนเท่าไหร่เท่าไหร่?
ในฐานะท่ีผูเ้ขียนไดติ้ดตามบนัทึกขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง ส าหรับปีงบประมาณน้ี  (พ.ศ.๒๕๖๐)     

ณ วนัท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐    ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ ไดด้ าเนินการฝึกอบรม ฝึกซอ้มครบตาม
แผนงานประจ าปีไปแลว้ กระบ่ีเป็นจงัหวดัล่าสุดท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาจากบทความ  

ปรมาณูเพื่อสนัติ ไดด้ าเนินการฝึกอบรม ฝึ
บทความ  “

ปรมาณูเพื่อสนัติ ไดด้ าเนินการฝึกอบรม ฝึปรมาณูเพื่อสนัติ ไดด้ าเนินการฝึกอบรม ฝึ
บทความ  “Emergency 

Episode Episode 3Episode 3”   ท าใหปั้จจุบนัมีจ านวนเครือข่ายบุคลากรทั้งส้ิน ๑,๓๔๑  คน จาก  ๔๗ จงัหวดัทัว่
ประเทศ



น่ีคอื ๒๕ หัวข้อวชิาที่ส านักงานปรมาณูเพือ่สันตเิตรียมไว้ส าหรับการฝึกซ้อม / อบรม ส าหรับมาตรฐาน ๕ วนั

๑) บทบาทและภารกิจของส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติในการเตรียมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
ของประเทศไทย  (๑ ชัว่โมง)

๒) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรังสี  (๑ ชัว่โมง)
๓) หลกัการป้องกนัอนัตรายจากรังสี  (๑ ชัว่โมง)
๔) ผลกระทบของรังสีต่อส่ิงมีชีวติ  (๑ ชัว่โมง)
๕) ตวัอยา่งเหตุการณ์และการด าเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี  (๑ ชัว่โมง)
๖) การปฏิบติังานเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางรังสี  (๑ ชัว่โมง)
๗) เคร่ืองวดัรังสีและการใชง้าน  (๑ ชัว่โมง)
๘) ปฏิบติัการเคร่ืองวดัรังสีและการใชง้าน   (๑.๓๐ ชัว่โมง)
๙) ปฏิบติัการตรวจวดัรังสีในกรณีต่างๆ  (๑.๓๐ ชัว่โมง
๑๐) ปฏิบติัการเคร่ืองป้องกนัและชุดปฏิบติังานฉุกเฉินทางรังสี   (๑ ชัว่โมง)

“เครือข่ายบุคลากร” เหล่าน้ีไดรั้บการ “เพิม่ทกัษะอะไรบ้าง?”



๑๑) การจดัการการ(เปรอะ)เป้ือนทางรังสี   (๑ ชัว่โมง)
๑๒) ปฏิบติัการการจดัการการ(เปรอะ)เป้ือนทางรังสี   (๑ ชัว่โมง)
๑๓) ตวัอยา่งวสัดุกมัมนัตรังสีและการใชง้าน   (๑ ชัว่โมง)
๑๔) โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์   (๑ ชัว่โมง)
๑๕) การประชาสมัพนัธ์ การด าเนินงานดา้นพลงังานนิวเคลียร์   (๑ ชัว่โมง)
๑๖) การจดัการทางการแพทยฉุ์กเฉินกรณีรังสี ก่อนน าส่งโรงพยาบาล   (๑ ชัว่โมง)
๑๗) สาธิตการขจดัสารกมัมนัตรังสีเบ้ืองตน้และการเคล่ือนยา้ย   (๑ ชัว่โมง)
๑๘) การบริหารจดัการผูบ้าดเจบ็เป้ือนรังสีท่ีหอ้งฉุกเฉิน   (๑ ชัว่โมง)
๑๙) สาธิตการจดัเตรียมสถานท่ี(หอ้งพยาบาลฉุกฉินทางรังสี   (๑ ชัว่โมง)
๒๐) สาธิตการขจดัการเป้ือนสารกมัมนัตรังสีเฉพาะท่ี  (๑ ชัว่โมง)
๒๑) การปฏิบติัการน าส่งผูบ้าดเจบ็เป้ือนสารกมัมนัตรังสี   (๑ ชัว่โมง)
๒๒) ปฏิบติัการจ าลองสถานการณ์ (Tabletop Exercise) (๓ ชัว่โมง)
๒๓) ปฏิบติัการจ าลองสถานการณ์ภาคปฏิบติั (Field Exercise) (๓ ชัว่โมง)
๒๔) การทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรม   (๑ ชัว่โมง)
๒๕) ประเมินผลการฝึกอบรม   (๑ ชัว่โมง



วทิยากรผู้สอนอ /น/น/น อบรมจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่

หัวข้อที่ ด าเนินการโดย จ านวนช่ัวโมง

๑ – ๑๕ วทิยากรจากส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ ๑๖

๑๖ – ๒๑ วทิยากรจากโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ๖

๒๒ – ๒๕ วทิยากรจากส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ ร่วมกบั วทิยากรจากโรงพยาบาลสมเดจ็พระ
บรมราชเทว ีณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

๘



ท่ีไดน้ั้นประกอบดว้ยการปูพื้นฐานใหเ้ห็นภาพเชิงกวา้งของส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ อาทิ หนา้ท่ี
ภารกิจ   การเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองมือรองรับการด าเนินการ    ช่องทางส่ือสารเพื่อแจง้ขอ้มูลหรือประสานงาน     รวมถึง
พื้นฐานความรู้วชิาการดา้นต่างๆท่ีจ าเป็นตอ้งมี  เช่น การน าหลกัการป้องกนัอนัตรายจากรังสีมาประยกุตใ์ชก้บัเหตุ    
ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน   การฝึกใชเ้คร่ืองมือท่ีจ  าเป็นในการสาธิต ซกัซอ้มและทดสอบการใชง้านจริง อาทิ เคร่ืองส ารวจ
รังสี  อุปกรณ์วดัปริมาณรังสีสะสม ชุดป้องกนัการเปรอะเป้ือนทางรังสี เป็นตน้

ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทางการแพทยน์ั้น  มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัเพื่อการดูแลผูบ้าดเจบ็
ท่ีอาจมีการเปรอะเป้ือนสารกมัมนัตรังสีในการเคล่ือนยา้ยจากสถานท่ีเกิดเหตุมายงัหอ้งพยาบาล
ฉุกเฉินทางรังสี  โดยฝึกซอ้มร่วมกบัหน่วยงานพนัธมิตรของส านกังานฯ  นัน่คือ โรงพยาบาล
สมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ท่ีไดมี้การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ 
(MOU) (ฉบบัแรก) ระหวา่งกนัเร่ือง “การเสริมสร้างสมรรถนะของเจ้าหน้าทีร่ะงับเหตุเบือ้งต้น 
ให้มีความรู้ความสามารถในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย” ณ โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรม
ราชเทว ี ณ ศรีราชา ไปเม่ือวนัท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ทักษะ



ส่วนที่ส ำคัญก็คือกำรประกอบองค์ควำมรู้ทั้งหมดตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น น ำไปสู่ปฏิบัติกำร Tabletop 
Exercise เพื่อซักซ้อม ก่อนที่จะปฏิบัติกำรจ ำลองภำคปฏิบัติ  Field Exercise ตำมโจทย์ที่วิทยำกรออกแบบให้ 
เมื่อด ำเนินกำรภำคปฏิบัติเสร็จสิ้น จะมีกำรระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงทั้งผู้เข้ำฝึกอบรม
เองและทีมวิทยำกรเพื่อหำข้อบกพร่องและแนวทำงพัฒนำร่วมกัน ผลกำรทดสอบทั้งก่อนและหลังกำร
ฝึกอบรม รวมถึงขณะกำรปฏิบัติกำรจ ำลองภำคปฏิบัติ จะแสดงให้เห็นถึงทักษะที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง และที่
ส ำคัญยิ่ง ก็คือเครือข่ำยบุคลำกรและหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม / ฝึกซ้อม กำรระงับเหตุฉุกเฉินทำง

นิวเคลียร์และรังสี มีส่วนสนับสนุนในกำร ยกระดับ Emergency Preparedness and Response ของ
ประเทศไทยให้เข้มแข็งขึ้น!!



เอกสารอ้างอิง
๑.   รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ของกลุ่มเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี  ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ  เร่ือง  
“การเตรียมความพร้อมเพื่อฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัดา้นสารเคมีและวตัถุอนัตราย (รังสี)”  ณ ส านกังานเทศบาล
เมืองมาบตาพดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง โดยความร่วมมือระหวา่งส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
จงัหวดัระยอง  และส านกังานเทศบาลเมืองมาบตาพดุ พ.ศ. ๒๕๕๔
๒.  รายงานวชิาการประจ าปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔,  ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.  บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ เร่ือง “การเสริมสร้างสมรรถนะของเจา้หนา้ท่ีระงบัเหตุเบ้ืองตน้ ใหมี้ความรู้
ความสามารถในการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั” ระหวา่ง ส านกังานปรมาณูเพื่อสนัติ กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกบั 
โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๕
๔. บทความเร่ือง “Emergency Episode 3”  จาก www.oap.go.th/resources/articles ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

สตรและเทคโนโลย ี   
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