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สังคมมั่นใจ ก ำกับปลอดภยั ตำมหลักสำกล

แผนฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. 2564-2570

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี ให้แก่หน่วยงำนทุกภำคส่วนโดยน ำ
ข้อก ำหนดด้ำนควำมปลอดภัยและมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย ในกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรตอบสนอง
กรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีของ IAEA มำประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 

2. เพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรแผนระดับต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล รวมถึงพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และ
รังสี ประกอบด้วย กำรลดควำมเสี่ยงจำกสำธำรณภัย กำรจัดกำรในเหตุฉุกเฉิน และกำรจัดกำรหลังเกิดภัย

ขอบเขตของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ครอบคลุมเหตุฉุกเฉินประเภท ๒ ประเภท ๓ ประเภท ๔ และประเภท ๕ 
(กำรแบ่งประเภทเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีตำมท่ี IAEA ก ำหนด)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๑ หมายถึง สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานที่แล้วสามารถก่อให้เกิด

ผลทางร่างกายแบบเฉียบพลันรุนแรง  ออกนอกบริเวณที่ตั้งของหน่วยงานที่ ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี
นั้น ๆ เช่น
* เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีก าลังมากกว่า 100 MW เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า 
เรือพลังนิวเคลียร์ และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
* บ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ซึ่งอาจจะมีการรั่วไหลของวัสดุกัมมันตรังสี ที่มีปริมาณรังสีของ Cs-137 
จ านวนโดยรวมประมาณ 0.1 EBq (E=exa=1018) โดยประมาณเท่ากับปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีในแกน
ปฏิกรณ์ปรมาณูขนาด 3,000 MW
* สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีที่มีวัสดุกัมมันตรังสีชนิดต่าง ๆ ที่สามารถฟุ้งกระจายในอากาศ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลทางรังสีแบบเฉียบพลันรุนแรงนอกที่ต้ังของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีนั้นได้

(IAEA GSR Part 7 Preparedness and Response for A Nuclear or Radiological Emergency)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๒ หมายถึง สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในสถานที่แล้ว มีโอกาสที่จะ

ก่อให้เกิดผลจากปริมาณรังสี ซึ่งต้องมีการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน นอกหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์
และรังสีนั้นโดยฉับพลันทันที เช่น
* เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มีก าลังมากกว่า 2 MW แต่น้อยกว่า 100 MW เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้
ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้า เรือพลังนิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย
* บ่อเก็บเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว ที่ต้องมีการระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว
* สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีโอกาสก่อให้เกิดภาวะวิกฤตทางนิวเคลียร์ที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ ภายในขอบเขต ๐.๕ กิโลเมตร โดยรอบสถานที่ด าเนินการทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น
* สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีชนิดต่าง ๆ ที่สามารถฟุ้งกระจายในอากาศที่อาจ
ก่อให้เกิดผลทางรังสีประเภทเฉียบพลันรุนแรงนอกที่ตั้งของสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีนั้นได้

(IAEA GSR Part 7 Preparedness and Response for A Nuclear or Radiological Emergency)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๓ หมายถึง สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นภายในสถานที่แล้ว

คาดว่าจะก่อให้เกิดผลจากปริมาณรังสี ซึ่งต้องมีการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีภายในสถานที่ด าเนิน
กิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสีนั้น เช่น
* สถานที่ด าเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์และรังสี ที่วัสดุกัมมันตรังสีขาดเครื่องก าบังรังสี มีโอกาสแผ่รังสี
มากกว่า 100 mGy/hr ที่ระยะ ๑ เมตร
* สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ที่มีวัสดุกัมมันตรังสีจ านวนมากพอที่ให้ปริมาณรังสีก่อให้เกิด
อันตราย อันจ าเป็นต้องมีการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางรังสีภายในสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และ
รังสีนั้น

(IAEA GSR Part 7 Preparedness and Response for A Nuclear or Radiological Emergency)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๔ หมายถึง กิจกรรมที่มีการใช้วัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้นได้ในที่ใดที่หนึ่ง 

เนื่องจากการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย เช่น
๑. กิจกรรมที่มีการใช้วัสดุกัมมันตรังสีที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดย

๑.๑ วัสดุกัมมันตรังสีที่ขาดเครื่องก าบังรังสี ท าให้มีโอกาสแผ่รังสีให้ปริมาณรังสีมากกว่า 10 mGy/h ที่ระยะ ๑ 
เมตร

๑.๒ วัสดุกัมมันตรังสีท่ีอันตราย
๒. ดาวเทียมที่มีวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย
๓. การขนส่งวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตราย
๔. สถานปฏิบัติการทางรังสีที่ติดต้ังวัสดุกัมมันตรังสีแบบติดต้ังประจ าที่
๕. การได้รับปริมาณรังสีสูงจากการใช้รังสีรักษาในทางการแพทย์
๖. การก่อการร้าย หรืออาชญากรรม

(IAEA GSR Part 7 Preparedness and Response for A Nuclear or Radiological Emergency)



ประเภทและลักษณะของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ประเภท ควำมหมำย
ประเภทท่ี ๕ หมายถึง การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี ที่เป็นผลพวงจากการเกิดภัยฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และ

รังสีในประเภทที่ ๑ และ ๒ ของประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีนัยส าคัญต่อเครื่องอุปโภคและบริโภค
ในการด ารงชีวิต ซึ่งการจ ากัดการอุปโภคและบริโภคจะต้องยึดถือค่าตามมาตรฐานสากล
ระหว่างประเทศ



เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

เหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี
เหตุกำรณ์ไม่ปกติซึ่งมีควำมเสี่ยงอันตรำยหรือมีผลกระทบทำงรังสีต่อชีวิต ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม 
อันเกิดจำกสถำนประกอบกำร หรือระหว่ำงกำรขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี วัสดุนิวเคลียร์ หรือกิจกรรมใด ท่ี
เกี่ยวข้องทำงนิวเคลียร์และรังสีเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีน้ี ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำร
ปฏิบัติป้องกันอันตรำยเพื่อลดควำมเสี่ยงหรือลดผลกระทบทำงรังสีท่ีเกิดขึ้น นอกจำกน้ีอำจต้องมีกำร
ปฏิบัติงำนร่วมกันของหน่วยงำนตอบสนองเหตุฉุกเฉินในท้องถิ่นหรือหน่วยงำนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
ระดับชำติหำกเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม 

เหตุฉุกเฉินทางรังสี
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับกำรได้รับรังสีที่ก่อให้เกิด

ไอออน ยกเว้นกำรได้รับรังสีจำกปฏิกิริยำนิวเคลียร์ และ
ผลผลิตของปฏิกิริยำดังกล่ำว หรือเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับ
วัสดุกัมมันตรังสีที่มีปริมำณที่เป็นอันตรำยซึ่งถูกใช้ในทำง
กำรแพทย์และอุตสำหกรรม หรืออุบัติเหตุจำกกำรได้รับ
ปริมำณรังสีสูงในทำงกำรแพทย์

เหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
เหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยำนิวเคลียร์ และ

ผลผลิตของปฏิกิริยำดังกล่ำว ได้แก่ เหตุฉุกเฉินจำก
โรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์  หรือ เหตุฉุกเฉินจำกบ่อเก็บ
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือสถำนที่ผลิตเชื้อเพลิง
นิวเคลียร์ หรือ กำรขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว

(IAEA Safety Guide GS-G-2.1 Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency)



สังคมมั่นใจ ก ำกับปลอดภยั ตำมหลักสำกล

สำเหตุกำรเกิดเหตุฉุกเฉินทำงรังสี

➢ กำรตรวจพบอำกำรป่วยของบุคคลซึ่งคำดว่ำเกิดจำกจำกกำร
ได้รับรังสีโดยไม่ทรำบสำเหตุ

➢ วัสดุกัมมันตรังสีสูญหำย
➢ กำรขโมยวัสดุกัมมันตรังสีอันตรำย
➢ กำรพบวัสดุกัมมันตรังสีอันตรำยในพื้นท่ีสำธำรณะ
➢ เครื่องถ่ำยภำพด้วยรังสีได้รับควำมเสียหำยหรือเกิดเพลิงไหม้
➢ วัสดุกัมมันตรังสีที่ติดต้ังประจ ำท่ี ได้รับควำมเสียหำย 
➢ เหตุฉุกเฉินจำกกำรขนส่ง
➢ ดำวเทียมท่ีมีวัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุกัมมันตรังสีตกลงมำยังพื้นโลก

➢ กำรได้รับปริมำณรังสีสูงจำกกำรใช้รังสีรักษำทำงกำรแพทย์
➢ ภัยคุกคำมจำกกำรก่อกำรร้ำย
➢ กำรปนเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสีในแหล่งน้ ำด่ืม
➢ กำรปนเป้ือนวัสดุกัมมันตรังสีในอำหำรหรือผลิตภัณฑ์อื่น
➢ กำรตรวจจับระดับรังสีสูงอย่ำงมีนัยส ำคัญในอำกำศ น้ ำ 

อำหำร หรือผลิตภัณฑ์อื่น
➢ กำรแจ้งเหตุโดย IAEA หรือประเทศข้ำงเคียง กรณีฉุกเฉิน

ทำงนิวเคลียร์และรังสีนอกประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ประเทศ

(IAEA Safety Guide GS-G-2.1 Arrangements for Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency)



มำตรำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยเหตุกำรณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี

The International Nuclear and 
Radiological Event Scale (INES) คือ 
เครื่องมือระดับนำนำ ชำติที่ ใช้ในกำร
สื่อสำรให้ประชำชนให้ทรำบถึงแนวทำงที่
สอดคล้องกับควำมส ำคัญด้ำนควำม
ปลอดภัยและขอบเขตของเหตุฉุกเฉินทำง
นิวเคลียร์และรังสี โดยเครื่องมือน้ีสำมำรถ
น ำไปใช้ได้กับกำรใช้ประโยชน์จำกวัสดุ
กัมมันตรั งสี ด้ ำนอุ ตสำหกรรม ด้ำน
กำรแพทย์ กำรด ำเนินกิจกรรมของสถำน
ปฏิบัติกำรทำงนิวเคลียร์และกำรขนส่ง
วัสดุกัมมันตรังสี

กำรจ ำแนกระดับของเหตุกำรณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๗ ระดับ 

***ไม่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดระดับเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีเพื่อปฏิบัติกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น***



มำตรำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยเหตุกำรณ์ทำงนิวเคลียร์และรังสี

ระดับ ๐ หมำยถึง เป็นเหตุกำรณ์ท่ีไม่ส่งผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัย

ระดับ ๑ หมำยถึง เกิดควำมผิดปกติของกำรปฏิบัติงำนซึ่งไม่เกิดอันตรำยแต่บ่งชี้ถึงควำมไม่ปลอดภัย
(การได้รับปริมาณรังสีมากกว่า dose constraints) 

ระดับ ๒ (อุบัติกำรณ)์ หมำยถึง เกิดควำมเสียต่อระบบควำม
ปลอดภัย ซึ่งท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับปริมำณรังสีในพื้นท่ี
ปฏิบัติงำน

(การได้รับปริมาณรังสีเกิด dose limit)

ระดับ ๔-๗ (อุบัติเหตุ) หมำยถึง เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นจำกกำรแพร่กระจำยของสำรกัมมันตรังสี และ/หรือ กำรได้รับปริมำณรังสีจำก
ต้นก ำเนิด จนท ำให้มีผู้เสียชีวิตอย่ำงน้อยหนึ่งคน และท ำให้เกิดผลกระทบต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม

(เช่น อุบัติเหตุโคบอลต์-๖๐ จังหวัดสมุทรปราการ (ระดับ ๔)) (อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะไดอิชิ ประเทศญี่ปุ่น (ระดับ ๗))

ระดับ ๓ (อุบัติกำรณ์รุนแรง) หมำยถึง เกิดควำมเสียต่อระบบควำม
ปลอดภัย ซึ่งท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนได้รับปริมำณรังสีในระดับท่ีเป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ

(การเกิดผลกระทบทางรังสีที่เห็นผลชัดเจน)



อุบัติเหตุทางรังสีที่สมุทรปราการ (Co-60)

13



อุบัติเหตุทำงรังสี (ตำมค ำให้กำรของผู้ประสบเหต)ุ

14

24 มกรำคม 2543

- ซาเล้ง 2 คน (มีอาชีพขายของเก่า) ซื้อเศษเหล็ก (บางส่วนเป็นเครื่องฉายรังสี)  กลับมา
เพื่อแยกชิ้นส่วนเพื่อน าไปขายต่อ โดยใช้พาหนะเป็นรถซาเล้งในการบรรทกุชิ้นส่วน

1 กุมภำพันธ์ 2543
- ซาเล้งและพรรคพวกได้พยายามแยกชิ้นส่วน แต่ท าได้แค่เปิดเปลือกหุ้ม

- ซาเล้ง น าเครื่องฉายรังสีไปร้านขายของเก่าแห่งหนึ่ง (ซอยวัดมหาวงษ์ จังหวัด
สมุทรปราการ)

- ลูกจ้างของร้านขายของเก่า  2 คน ใช้เครื่องตัดเหล็กแบบก๊าซตัดโลหะที่ห่อหุม้เครื่อง
ฉายรังสีจนส าเร็จ



อุบัติเหตุทางรังสี

15

1 กุมภำพันธ์ 2543 (ต่อ)
- ลูกจ้างที่ท าการตัดเหลก็เกิดอาการคัน คลื่นไส้  เวียนหัว  จึงเลิกท า

- เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าให้ซาเล้ง น าเครื่องฉายรังสีบางส่วนที่ยงัผ่าไม่เสร็จ
กลับไป เพราะคาดว่าเป็นต้นเหตุให้คนงานของตนป่วย

- ซาเล้งจ านวน 2 คน มีอาการที่คล้ายกัน (ปวดศีรษะ คลื่นไส้อย่ารุนแรง)

- ซาเล้งพยายามถอดชิ้นส่วนและสามารถแยกชิ้นส่วนเครื่องฉายรงัสีส าเร็จ (ได้ส
เตนเลสสตีล 4 กก. ตะกั่ว 72 กก.)



อุบัติเหตุทางรังสี

16

12 กุมภำพันธ์ 2543
- ซาเล้งน าเศษเหล็กที่เป็นตะกั่วไปขายที่ร้านขายของเก่าเดิม

- เจ้าของร้านขายของเก่าไม่ยอมรับซื้อ เพราะคิดว่าตะกั่วดังกล่าว เป็นต้นเหตุ
ให้คนงานของตนเจ็บป่วย

15 กุมภำพันธ์ 2543

- หนึ่งในซาเล้งได้ไปตรวจที่ รพ.สมุทรปราการ แล้วแพทย์ได้สั่งให้เข้ารับการ
รักษาที่ โรงพยาบาล (มือไหม้ คลื่นไส้ อาเจียน ผมร่วง)

16 กุมภำพันธ์ 2543

- หนึ่งในลูกจ้างในร้านขายของเก่าถูกส่งใหเ้ข้ารกัษาตัวที ่รพ.สมุทรปราการ



อุบัติเหตุทางรังสี
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17 กุมภำพันธ์ 2543

- เจ้าของร้านรับซื้อของเก่า ได้น าลูกน้องที่เหลืออีกคน เข้ารับรักษาตัวที่ รพ.
สมุทรปราการ (แพทย์ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุผิดปกติที่ร้านดังกล่าว)

- เจ้าของร้านขายของเก่าได้พาสามีไปรักษาที่ รพ.กรุงเทพ  (สามี มีอาการเลือด
ก าเดาไหลอย่างรุนแรง)

- เจ้าของร้านขายของเก่าได้แจ้งว่า สุนัขที่เลี้ยงไว้ที่บ้านได้ตายลง

“คณะแพทย์ รพ.สมุทรปราการ ได้พบว่าผู้ปว่ยทั้งสามมีอาการคลา้ยกันและได้
สรุปว่าผู้ป่วยทั้งสามที่เข้ามารักษาอาจมีอาการสบืเนื่องมาจากผลของรังสี”



อุบัติเหตุทางรังสี

ตัวอย่างเหตุการณ์และการด าเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 18

18 กุมภำพันธ์ 2543
11:10 พปส. ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาล  คาดว่าผู้ป่วยได้รับรังสี

12:30 เจ้าหน้าที่ กองสุขภาพ  2 คน  ไปร่วมสอบสวนที่ รพ.

20:00 พบการแผ่รังสีระดับสูงในกองเศษโลหะ ภายในร้านค้าของเก่า

21:00 เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางรังสีมาที่เกิดเหตุ

22:00   ค้นหา  ก าหนดต าแหน่ง  ต้นก าเนิดรังสี



อุบัติเหตุทางรังสี
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19 กุมภำพันธ์ 2543

04:00 ไม่สามารถระบุต าแหน่งได้  หยุดปฏิบัติการชั่วคราว

16:00 เริ่มต้นปฏิบัติการระบุต าแหน่งของต้นก าเนิดรังสีอีกครั้ง

21:00  ค้นพบและยืนยัน  ต าแหน่งที่ชัดเจนโดยใช้ Fluorescent Screen

20 กุมภำพันธ์ 2543

00:30 เก็บกู้ต้นก าเนิดรังสีไว้ในสถานที่ปลอดภัย



ตวัอยา่งเหตกุารณแ์ละการด าเนินการเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรงัสี 20
กปว.สร./ Pisit ๒๕๕๐ /ScrapMetal



ตวัอยา่งเหตกุารณแ์ละการด าเนินการเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรงัสี 21ตวัอยา่งเหตุการณ์และการด าเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
กปว.สร./ Pisit ๒๕๕๐ /ScrapMetal



ตวัอยา่งเหตุการณ์และการด าเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี 22



ตวัอยา่งเหตกุารณแ์ละการด าเนินการเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรงัสี 23ตวัอยา่งเหตุการณ์และการด าเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

กปว.สร./ Pisit ๒๕๕๐ /ScrapMetal



ตวัอยา่งเหตุการณ์และการด าเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
24



ตวัอยา่งเหตกุารณแ์ละการด าเนินการเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินทางรงัสี 25



ตวัอยา่งเหตุการณ์และการด าเนินการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
26



Tele-therapy machine : SIEMENS .

Source type : Cobalt-60 (t1/2 = 5.27)

Source geometry : Cylinder สูง 1.5 นิ้ว x 1.0 นิ้ว f

Activity : ~ 420 Ci. / 18-02-2543 

Gamma field : ~ 5.58  Sv / hr ที่ระยะ 1 เมตร

ผู้ได้รับผลกระทบจำกรังสี

เข้าพักใน รพ. 10 คน
3 คน  เสียชีวิต ( > 6 Gy )
1 คน  บาดเจ็บรุนแรง 
6 คน  บาดเจ็บไม่รุนแรง

เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนฉุกเฉิน  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

สรุป เครื่องฉำยรังสี CO-60 ถูกขโมย ขำยให้ร้ำนรับซื้อของเก่ำ

กปว.สร./ Pisit ๒๕๕๐ /ScrapMetal
27



อุบัติเหตุจากวัสดุกัมมันตรังสี (Ir-192)

28

พ.ศ.๒๕๔๘ ประเทศชิลี



อุบัติเหตุจากวัสดุกัมมันตรังสี (Ir-192)
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อุบัติเหตุทางรังสีที่ประเทศ Georgia (2002)

30

อุบัติเหตทุำงรังสี ทีเ่กดิจำกวัสดุกัมมันตรงัสีชนิด สตรอนเซยีม – 90
(Sr – 90, t1/2 = 28.6 ป)ี

พ.ศ.๒๕๔๔ ประเทศจอเจียร์



การเกิดอุบัติเหตุทางรังสี

31

❖ เหตุการณ์เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นฤดูหนาว มีหิมะมาก
❖ คนเก็บฟืน 3 คนในหมู่บ้านเล็กๆ เข้าไปเก็บฟื้นในป่าที่มีหิมะปก

คลุมเป็นจ านวนมาก
❖ ระหว่างทางพบวัตถุชิ้นหนึ่ง ซึ่งหิมะที่อยู่รอบบริเวณวัตถุชิ้นนั้นมี

การละลาย
❖ บุคคลทั้งสามจึงนั่งพิงวัตถุชิ้นนั้นเพื่อต้องการความอบอุ่น
❖ หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง เกิดอาการคลื่นไส้ ปวดหัว เวียนศรีษะ

และอาเจียรอย่างรุนแรง



ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทำงรังสี (หลังเกิดเหตุไม่นำน)

32



33

ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทำงรังสี (หลังเกิดเหตุไม่นำน)



เรียนรู้จำกประสบกำรณ์

34

บทเรียนแรก: 
Better to learn lessons from others’ mistakes than from 

your own!
เราเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแทนที่จะเรียนรู้จากความ

ผิดพลาดของเราเอง
บทเรียนที่สอง: 

Most accidents are preventable! 
อุบัติเหตุส่วนมากสามารถป้องกันได้



กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน

กำรแจ้งเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี หมำยเลขโทรศัพท์อื่นที่เกี่ยวข้อง

หมำยเลข หน่วยงำน กำรให้บริกำร

๑๙๑ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

๑๗๘๔
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รับแจ้งเหตุและข้อมูลเตือนภัย
ช่วยเหลือประชาชนและ
ประสานงานด้านสาธารณภัย

๑๙๙
กรุงเทพมหานคร รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้/มีภัย

พิบัติ

๑๖๖๙
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ

สายด่วนแพทย์ฉุกเฉิน



กำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

๑. เจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตังิำนในพื้นทีเ่กดิเหตุ
- เจ้ำหน้ำที่เผชิญเหตุ (First Responder) คือ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเหตุฉุกเฉินทาง

นิวเคลียร์และรังสีในระยะแรกหลังจากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อาทิ เจ้าหน้าที่สถานประกอบการทาง
นิวเคลียร์และรังสี เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน

- ผู้ปฏิบัติงำนกรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี คือ เจ้าหน้าที่สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ เจ้าหน้าที่
ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

- ผู้บัญชำกำรสถำนกำรณ์ (Commander) คือ ผู้อ านวยการ/ผู้บัญชาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ตามระดับการจัดการสาธารณภัย



กำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

๒. ข้อพึงตระหนักในกำรตอบสนองเหตฉุุกเฉินสำธำรณภัยทำงนิวเคลียร์และรงัสี
- ต้องพิสูจน์ทรำบชนิด สถำนะ  คุณสมบัติ ควำมเป็นอันตรำยของวัสดุกัมมันตรังสี
- สำมำรถประเมินระดับของอันตรำยเบื้องต้นได้
- ใช้อุปกรณ์ เครื่องป้องกันอันตรำยอย่ำงถูกต้องเหมำะสม
- ควบคุมสถำนกำรณ์ จ ำกัดกำรแพร่กระจำย ระดับรังสี  และกำรเปรอะเป้ือนทำงรังสี 
- กำรช ำระล้ำงกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี อย่ำงถูกต้องเหมำะสม
- พึงระลึกถึงกำรเก็บรวบรวมสิ่งของที่เปรอะเปื้อนเพื่อกำรท ำลำย กำรจัดเก็บอย่ำงถูกต้อง



กำรปฏิบัติงำนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

๓. ขั้นตอนกำรปฏิบตังิำน
- ปิดกั้น ก ำหนดพื้นที่ควบคุม (พื้นที่อันตรำย พื้นที่อ ำนวยกำร พื้นที่สนับสนุน)
- จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำร และปฏิบัติงำนภำคสนำมในกำรระงับเหตุ (ในบริเวณที่เหมำะสม)
- พิสูจน์ทรำบ ชนิดสำร  กำรตรวจวัดรังสี กำรให้กำรรักษำเบ้ืองต้น และประเมินระดับอันตรำย

- ช่วยชีวิตผู้ประสพภัยที่เปรอะเปื้อนทำงรังสี
- ค้นหำ รวบรวม คัดแยกผู้ประสพภัย  ช ำระล้ำงกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสีประชำชน สถำนที่อยู่อำศัย 
- อพยพผู้ประสพภัย ประชำชนอื่น ๆ ออกจำกที่เกิดเหตุ



กำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน

กำรป้องกันอันตรำยจำกรังสีในกำรตอบสนองเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี

ปริมำณรังสีอ้ำงอิงเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เผชิญเหตุและผู้ปฏิบัติงำนกรณีฉุกเฉิน โดย
จะต้องไม่ได้รับรังสีเกิน ๑๐๐ มิลลิซเีวิร์ต (mSv) ยกเว้นกำรปฏิบัติเพื่อกำรรักษำชีวิตจะต้องไม่ได้รับรังสี
เกิน ๕๐๐ มิลลิซเีวิร์ต (mSv) 

กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมหลักกำรปฏิบัติงำนโดยได้รับรังสีน้อยที่สุด ทั้งนี้ ผู้มีอำยุต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี หรือ
สตรีมีครรภ์ห้ำมมิให้ปฏิบัติงำนกรณีเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี



แนวปฏิบตัเิม่ือเกิดเหตุกำรณฉ์ุกเฉิน



สถำนกำรณ์ ระยะที่ต้องล้อมบริเวณในที่เกิดเหตุ (ระยะปลอดภัย)

บริเวณภำยนอก

ต้นก าเนิดรังสีแตกหักเสียหายและไมม่กีารปอ้งกนัใดๆ 30 เมตร โดยรอบ

ต้นก าเนิดรังสีมกีารหกเปรอะเปื้อน 100 เมตร โดยรอบ

เกิดไฟไหม ้ระเบิด ท าให้เป็นกลุ่มควัน 300 เมตร โดยรอบ

ที่เกิดเหตุซึง่คาดว่าเกี่ยวขอ้งกบัระเบิดที่ผูกตดิกบัวัสดกุมัมนัตรังสี 400 เมตร โดยรอบ หรือมากกว่า เพื่อป้องกันการระเบิด

บริเวณภำยในตึก หรือท่ีปิดมิดชิด

ต้นก าเนิดรังสีทีแ่ตกหกัเสียหาย ขาดเครื่องก าบงั หรือมีการหกเปรอะเปื้อน ปิดบริเวณที่เกิดเหต ุรวมทั้งชั้นบนและชั้นล่างของสถานที่นัน้

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ หรือมีการเปรอะเปื้อนทางรังสีไปทัว่ ปิดตึกทีเ่กิดเหตุ

กำรขยำยระยะปลอดภัยจำกกำรวัดระดับรังสีด้วยเครื่องวัดรังสี

ระดับรังสี 100 uSv/h ล้อมบริเวณในระยะที่รังสีแผ่ออกมา

กำรประเมินสถำนกำรณเ์บื้องต้น



ระดับ 1 - อยู่ในห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติกำร (ในพื้นท่ีปฏิบัติงำน)

ระดับ 2 - ขยำยไปท่ัวบริเวณ (ในสถำนประกอบกำร)

ระดับ 3 - มีผลกระทบต่อสถำนท่ีข้ำงเคียง (ส่งผลกระทบออกนอกสถำนประกอบกำร)

ระดับ 4 - มีผลกระทบต่อประเทศข้ำงเคียง (ส่งผลกระทบออกนอกประเทศ)

ระดับกำรจัดกำรภัยกรณีฉุกเฉิน



ศูนย์อ ำนวยกำร

ทิศทางลม

บริเวณที่จอดรถที่ใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนระงับเหตุ

ฉุกเฉินทำงรังสี

บริเวณที่พักของ
ผู้ปฏิบัติงำนระงับเหตุฯ

บริเวณจัดไว้เพ่ือแถลง
เหตุกำรณ์

บริเวณ
ประสำนงำน

ขอบเขตระยะปลอดภัยโดยที่มีปริมำณรังสี
แผ่ออกมำวัดได้ 100 μSv/hr หรือ 

10 mRem/hr
จุดควบคุมกำรเข้ำออกบริเวณชั้นใน และ

จุดควบคุมกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี

จุดควบคุมกำร
เข้ำออกบริเวณ

ชั้นนอก

บริเวณช ำระล้ำงกำร
เปรอะเปื้อนทำงรังสี

บริเวณที่ต้ังของกลุ่ม
ปฏิบัติงำนทำง

กำรแพทย์

บริเวณที่ต้ังของกลุ่ม
ปฏิบัติงำนระงับเหตุทำง

รังสี

บริเวณชั้นนอกที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินทำงรังสี

แนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ

กำรจัดพื้นที่กรณีฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสี



วัดปริมาณรังสี

ระบุชนิดไอโซโทปรังสี

เครื่องอัตราปริมาณรังสีในอากาศ (Dose survey meter)

เครื่องมือและอุปกรณ์ส ำหรับกรณีฉุกเฉิน



เครื่องส ำรวจกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี (Surface contamination meter)

เครื่องมือและอุปกรณ์ส ำหรับกรณีฉุกเฉิน



อ่ำนผลภำยหลัง

อ่ำนผลได้ทันที

เครื่องวัดรังสีประจ าตัวบุคคล (Personal dosimeter)

เครื่องมือและอุปกรณ์ส ำหรับกรณีฉุกเฉิน



หน้ำกำก ชุดคลุมตัว

ถุงมือ ถุงคลุมเท้ำ

ชุดป้องกันกำรเปรอะเปื้อนทำงรังสี

เครื่องมือและอุปกรณ์ส ำหรับกรณีฉุกเฉิน



กำรปฏิบัติกำรยุติสถำนกำรณ์เพื่อกลับสู่สภำวะปกติ

๑. ตรวจวัดระดับรังสีในพ้ืนที่เกิดเหตุ และเก็บตัวอย่ำงเพื่อท ำกำรวิเครำะห์กำรเปรอะเป้ือนทำงรังสีในพ้ืนที่เกิดเหตุและพื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อยืนยันว่ำระดับรังสีอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและไม่เกิดผลกระทบต่อประชำชนและสิ่งแวดล้อม

๒. ประเมินควำมปลอดภัยและตรวจสอบยืนยันควำมปลอดภัยเพ่ือรำยงำนผลกำรประเมินและตรวจสอบเพ่ือให้ผู้
บัญชำกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนกำรณ์ประกำศยุติสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพ่ือกลับสู่สภำวะปกติ

๓. จัดกำรกำกกัมมันตรังสี 

๔. ให้ด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบและวิเครำะห์หำสำเหตุของเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น



กำรจัดกำรหลังเกิดภัย

เพื่อป้องกันอันตรำยจำกกำรได้รับผลกระทบทำงรังสี
ของประชำชนท้ังผลกระทบทำงรังสีท่ีเห็นผลชัดเจน  

และลดผลกระทบทำงรังสีท่ีเห็นผลไม่ชัดเจน

ให้ส ำรวจควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นจำกกำรเปื้อนสำรกัมมันตรังสีในพื้นท่ีเกิดเหตุและ
พื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 

ประเมินควำมเสียหำยต่อสังคมและเศรษฐกิจในพื้นท่ี
เกิดเหตุและในประเทศ

ให้รักษำ ติดตำม ประเมินผลและเก็บข้อมูลของผู้ประสบเหตุและผู้ได้รับผลกระทบ
ทำงรังสีในระยะยำว

ให้มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของเหตุฉุกเฉินทำงนิวเคลียร์และรังสีท่ีเกิดขึ้น เพื่อ
วำงแผนและก ำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรหลังเกิดภัย ท้ังในระยะสั้นและใน
ระยะยำวให้สอดคล้องกันสถำนกำรณ์ รวมถึงกำรสื่อสำรข้อมูลสำธำรณะหลังเกิด
ภัยท่ีถูกต้องและเข้ำใจง่ำย 

ให้ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงอำหำร ปศุสัตว์ สัตว์ทะเล และตัวอย่ำงในสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบ 

ประเมินผลกระทบทำงรังสีในสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบต่อสินค้ำอุปโภคและสินค้ำบริโภคในพื้นท่ี

เกิดเหตุ 

เป้ำหมำย แนวทำงกำรด ำเนินกำร



IAEA Safety Standard for EPR



สังคมมั่นใจ ก ำกับปลอดภยั ตำมหลักสำกล

ส ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ
Office of Atoms for Peace

จบกำรบรรยำย

ขอบคุณมำกครับ


