
EMERGENCY …. 
EPISODE 5

สมบุญ จริชาญชยั
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นความปลอดภยัทางรงัสี
ส านกังานปรมาณูเพือ่สนัต ิกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
เรยีบเรยีง



จากความเดิม ผูเ้ขียนไดก้ล่าวถึง “เครือข่ายบุคลากร + ทักษะ” ท่ี
ส านกังานปรมาณูเพื่อสันติตั้งเป้าหมายไวว้่า จะฝึกอบรม/ฝึกซ้อมอยา่ง
ต่อเน่ืองในการระงบัเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดข้ึนให้ 
ครบทุกจังหวัด ในประเทศไทย ซ่ึงเครือข่ายบุคลากรท่ีกล่าวถึงคือบุคลากร
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายนอกส านกังานฯ นัน่เอง 

แลว้ บุคลากรภายในส านักงานฯ ล่ะ ไดมี้การเตรียมการอยา่งไรบา้ง ??



การเตรียมการดังกล่าวนั้น ส านักงาน (พลงังาน) ปรมาณูเพื่อสันติได้
ตระหนกั ดีและให้ความความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง จากขอ้มูลอา้งอิงท่ีปรากฏเป็น
หลกัฐานจะพบวา่  ส านกังานฯ ได ้เร่ิมการด าเนินการในเร่ืองน้ีมาก่อนหน้า ท่ีจะ
เกิดกรณีอุบติัเหตุทางรังสี ณ จงัหวดัสมุทรปราการแลว้ นัน่คือเอกสารขออนุมติั
จดัฝึกอบรมและปฏิบติัการ เร่ือง การวางแผนและการเตรียมปฏิบติัในกรณีเกิด
อุบติัเหตุทางรังสี รุ่นท่ี ๒ ระหว่างวนัท่ี ๓ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙  ท่ี พป. 
(ช่ือย่อเดิมของส ำนักงำนพลังงำนปรมำณูเพ่ือสันติ)   และการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย    เสนอขออนุมติัต่อปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดล้อม (ช่ือในขณะน้ัน) และได้รับอนุมัติให้จัดการฝึก อบรมได้เม่ือ ๒๔ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 





การฝึกอบรมขา้งตน้มีวิทยากรหลกัจากทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่ง ประเทศ 
(International Atomic Energy Agency, IAEA) ทั้งน้ีช่ือภาษาองักฤษตามเอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมหลกัสูตรไดร้ะบุไวว้า่   2nd IAEA/OAEP National Training Course 
on Emergency Planning and Preparedness, Office of Atomic Energy for Peace, Bangkok, 
Thailand, June 1996 

ซ่ึงต่อมาไดเ้ล่ือนก าหนดการฝึกอบรมออกไปเน่ืองจากหน่ึงในผูเ้ช่ียวชาญของ 
IAEA ท่ีจะมาเป็นวิทยากรในคร้ังน้ีมีภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเดินทางมาได ้  IAEA จึง
ได้มีโทรสารลงวนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ แจ้งส านักงานฯ ทราบ พร้อมกับ
ประสานงานหาผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนมาแทนและเล่ือนการจดัจากเดิมออกไปเป็นระหวา่งวนัท่ี 
๑๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ 





การฝึกอบรมในคร้ังนั้นก าหนดจ านวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่เกิน ๒๕ คน ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัดงัน้ี

๑. เป็นเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการป้องกนัอนัตรายจากรังสีของหน่วยงานภายในส านกังานฯ (บคุลำกรภำยในส ำนักงำน) 
๒. เป็นเจา้หนา้ท่ีป้องกนัอนัตรายจากรังสีของหน่วยงายอ่ืนท่ีมีการใชส้ารกมัมนัตรังสี (บคุลำกรภำยนอกส ำนักงำน)
๓. เป็นผูรั้บผดิชอบ/ปฎิบติังานกบัตน้ก าเนิดรังสีกมัมนัตภาพสูง
๔. เป็นขา้ราชการทหาร/ต ารวจ  ท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัอุบติัภยั/อุบติัเหตุทางรังสี
๕. สามารถเขา้รับการฝึกอบรมไดส้ม ่าเสมอ และมีระยะเวลาการเขา้ฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐

จะเห็นได้ว่า นอกจากจะได้วางแผนในการพฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
ทางรังสีให้แก่บุคลากรภายในส านักงานฯ แล้ว  ยังได้ริเร่ิมการสร้างเครือข่าย   โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอกส านักงานฯ เข้ามาร่วมฝึกอบรม/ฝึกซ้อมการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังสี  เพื่อเป็นการ
พฒันาความรู้ เสริมทักษะ ความช านาญ ประสบการณ์และการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ไปพร้อมๆกนั



นอกเหนือจากการบรรยายซ่ึงเป็นแกนหลกัในการให้ความรู้
และ  การสาธิตจากหน่วยงานท่ีอาจตอ้งบูรณาการร่วมกนัแลว้ยงัมีการ
ฝึกซอ้มภาคสนาม (field exercise) และการประเมินผลการร่วมฝึกอบรม
และการฝึกซอ้มดว้ย  โดยส่ิงท่ี IAEA ไดด้ าเนินการเพื่อพฒันาความรู้และ
เพิ่มทกัษะ แก่บุคลากรท่ีเขา้ร่วมฝึกอบรมในการระงบัเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลียร์  และรังสีในคร้ังนั้นประกอบไปดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี

ทักษะ” ที่ IAEA ได้วางรากฐานไว้ให้ 





๑. Radiation hazards (๒ ชัว่โมง)
๒. Basic Safety Standards recommendation (๓ ชัว่โมง)
๓. Radiation / Reactor accidents (๒ ชัว่โมง)
๔. Planning for emergencies (๒ ชัว่โมง)
๕. Emergency preparedness (๑ ชัว่โมง)
๖. Emergency response (๒ ชัว่โมง)
๗. International co-operation and co-ordination (๑ ชัว่โมง)
๘. Medical aspects of radiation accidents (๔ ชัว่โมง)
๙. Medical assessment and response (๓ ชัว่โมง)
๑๐. Video film: The role of the IAEA in emergency planning and 

preparedness (๑ ชัว่โมง)
๑๑. Video film: Medical handling of radiation induced injuries 

(๑ ชัว่โมง)
๑๒. Use of radiation and radiation sources in Thailand (๑ ชัว่โมง)
๑๓. Emergency response plans in Thailand: overall (๒ ชัว่โมง)
๑๔. Discussion: Safety culture, Medical handling of radiation 

induced injuries and Emergency response plans in 
Thailand (๓ ชัว่โมง)

๑๕. Thai Irradiation Center: Radiation emergency plans and tour (๒ ชัว่โมง)
๑๖. Work session I: Contingency plan for retrieval of lost source, exercise 

briefing and field exercise and exercise critique (๖ ชัว่โมง) 
๑๗. Work session II: Contingency plan for activity release in laboratory 

environment, exercise briefing and field exercise and exercise 
critique (๖ ชัว่โมง)

๑๘. Work session III: Contingency plan for transport accident, exercise 
briefing and field exercise and exercise critique (๔ ชัว่โมง)

๑๙. Work session IV: Emergency response plans in Thailand (๒ ชัว่โมง)
๒๐. บรรยายและสาธิตการดบัเพลิง ณ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

(๒ ชัว่โมง)
๒๑. บรรยายและสาธิต National plan for emergency medical response 

(๒.๓๐ ชัว่โมง)
๒๒. บรรยายเก่ียวกบั Chromosome aberration (๓.๓๐ ชัว่โมง)
๒๓. ประเมินผลการฝึกอบรม  (๑ ชัว่โมง)



นอกเหนือจากการเชิญผู้เช่ียวชาญมาถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะให้กบับุคลากรในประเทศแล้ว   ยงัมกีารส่งบุคลากรไปฝึกอบรม/
ฝึกซ้อม/  ดูงาน/  ฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ/ประชุม/สัมมนาในต่างประเทศ 
ร่วมกบับุคลากรจากประเทศต่าง  ๆ ในหัวข้อทีเ่กีย่วข้อง กบัเหตุฉุกเฉินทาง
นิวเคลยีร์และรังสี อาทิ

๑. IAEA/RCA Train-the-trainers Workshop on Radiological Emergency
ณ ประเทศออสเตรเลีย

๒. IAEA/ANSN Workshop on Infrastructures Needed for Off-site and 
On-site Emergency Preparedness and Response Activity, and on 
Medical Treatment ณ ประเทศมาเลเซีย

๓. Nuclear and Radiological Emergency Preparedness for Nuclear Power Plant 
ณ ประเทศญ่ีปุ่น

๔. Nuclear Emergency Preparedness and Mitigation และดูงานดา้นการ
จดัการกบัภาวะฉุกเฉินทางรังสีส าหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์   ณ ประเทศเกาหลี

๕. Workshop on Radiation Emergency Management for Decision 
Makers and Technical Supports ณ ประเทศญ่ีปุ่น

๖. Train-the-trainers Workshop on Emergency Preparedness and
Response ณ ประเทศออสเตรเลีย

๗. Training in Emergency Preparedness and Response for Countries 
Embarking on the Use of Nuclear Power ณ ประเทศออสเตรีย

๘. IAEA/RCA Meeting for Emergency Management Decision-makers
ณ ประเทศออสเตรีย

๙. Train-the-trainers on International Nuclear Event Scale 
ณ ประเทศออสเตรีย

๑๐. Regional Meeting on Occupational Radiation Protection in 
Emergency Exposure Situations  ณ ประเทศญ่ีปุ่น

๑๑. Technical Meeting of the INES National Officers ณ ประเทศออสเตรีย
๑๒. Workshop on Notification, Reporting and Requesting Assistance

ณ ประเทศสิงคโปร์
๑๓. Workshop on Observing a Nuclear Emergency Response Exercise

ณ ประเทศญ่ีปุ่น



เอกสารอา้งอิง
๑. บนัทึกขอ้ความ ส านกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสันติ ท่ี วว ๐๙๐๑/๒๗๐๑ ลงวนัท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ 

เร่ือง ขออนุมติัจดัฝึกอบรม
๑. บนัทึกขอ้ความ ส านกังานปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ท่ี วว ๐๒๐๑/๑๕๒๙๔ 

ลงวนัท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ ขอส่งคืนบนัทึกท่ี วว ๐๙๐๒/๕๙๒๖ ลงวนัท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ เร่ืองขออนุมติั    
จดัฝึกอบรมซ่ึงปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไดอ้นุมติัแลว้

บรรณาธิการ : สุกัญญำ จันทรมงคล

ฝ่ายเทคนิคน าเสนอ : ปุณณภำ รักษอุดมโชค
อำรีย์รัชฏ์ วงศ์พันธ์ุ


