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จัดทำโดย กลุมสงเสริมฝกอบรมและเผยแพรประชาสัมพันธ

ปส. - จุฬาฯ จับมือเสริมความรูบุคลากรทางการแพทย 

พรอมทำฐานขอมูลการรับรังสีทางการแพทยระดับชาติ

           ปส. รวมกับคณะอนุกรรมการการใชประโยชนจาก
พลังงานนิวเคลียรทางดานการแพทย และคณะแพทยศาสตร

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สัมมนาการจัดทำฐานขอมูลการ

ไดรับรังสีทางการแพทยของประเทศไทย ในวันพุธที่ 28 ส.ค.

 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณฯ เนนหารือรูปแบบและ

แนวทางการเก็บขอมูลการไดรับรังสีทางการแพทย รวมกับ
บุคลากรการแพทยภาครัฐและเอกชน กวา 100 คน จาก 70

หนวยงาน หวังบูรณาการการจัดทำฐานขอมูลตามขอกำหนด
สากล เสริมสรางความปลอดภัยและความมั่นใจของผูรับบริการ

ทางการแพทยทั่วประเทศ

อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
http://www.oap.go.th/pr/4056-2019-08-29-06-26-23
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 เวลา 9.00 น. เปนตนไป

ขอเชิญชวนพี่นอง ปส. รวมงานเกษียณอายุราชการ

ประจำป 2562
สตง. และอุตุฯ เยี่ยมชมสถานีเฝาตรวจ

นิวไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น 65

                      รองผูวาการตรวจเงินแผนดิน สำนักงาน

   การตรวจเงินแผนดิน และผูเชี่ยวชาญดานแผนดินไหว 
กรมอุตุนิยมวิทยา พรอมคณะเจาหนาที่จากทั้งสองหนวยงาน

 เยี่ยมชมสถานีเฝาตรวจนิวไคลดกัมมันตรังสี อารเอ็น 65 
(RN65) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกำแพงแสน

 จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 เพื่อเสริมความเขาใจ

  การทำงานภายใตสนธิสัญญาหามทดลองนิวเคลียรโดย

สมบูรณ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty,

 CTBT) และแสดงศักยภาพประเทศไทยพรอมเฝาตรวจการ
ทดลองนิวเคลียรจากทั่วโลกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

และสิ่งแวดลอม อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
 http://www.oap.go.th/pr/4142-rn65-4

  การทำงานภายใตสนธิสัญญาหามทดลองนิวเคลียรโดย

สมบูรณ (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty,

 CTBT) และแสดงศักยภาพประเทศไทยพรอมเฝาตรวจการ
ทดลองนิวเคลียรจากทั่วโลกเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 สถานีฯ RN 65 คืออะไร ?
ทำหนาที่ในการเก็บ เตรียม และวัดนิวไคลดกัมมันตรังสี

ที่ปลอยรังสีแกมมาฝุนละอองในอากาศ พรอมกับสงผล

ไปยัง CTBTO/PrepCom ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 

เพื่อวิเคราะหผลการวัดรวมกับเทคโนโลยีเฝาตรวจแบบอื่น ๆ

ของ CTBTO/PrepCom ทำใหสามารถรูได หากมีการทดลอง

นิวเคลียรขึ้นไมวาที่ใดบนโลก

ดูรายละเอียดไดที่ http://oap.go.th/component/sppagebuilder/38-sr-d1 ดูรายละเอียดไดที่ http://oap.go.th/component/sppagebuilder/38-
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  ขอแสดงความยินดีกับ “คนดี คนเกง ของปส.”

ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2562

ปส. จับมือ  ดึงหนวยงานความมั่นคงไทย พั นา

แผนตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร

ติดตามขาวสารกิจกรรมไดที่ www.oap.go.th

เชิญชวนชาว ปส. และประชาชนผูสนใจ

ดาวนโหลด O P obile pplication

             

อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
http://www.oap.go.th/pr/4183-ec-2
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           นางสาวยุพา  นีระเดน

               เจาหนาที่ธุรการ
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สิงหาคม

กันยายน

ทาํแบบทดสอบผา่น

ไดร้บัใบผา่นการเรีบนรูฯ้

จาก ปส. ดว้ยนะ ..ร
ูย้งั !?

แอปพลิเ ชันเพอการเรยนร

ดานนิ เ ลยรและรังส

                ปส. เจาภาพจัดตั้งหนวยงานกลางของภูมิภาค
อาเ ียนในการติดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision

upport ystem: D ) กรณีเกิดเหตุ ุกเ ินทางนิวเคลียร

 และรังสี โดยรวมกับคณะกรรมาธิการยุโรป  ( uropean 

 Commission : C)  จัดการฝกอบรมเสริมสมรรถนะเพิ่ม

ศักยภาพบุคลากรไทยและอาเ ียน เรียนรูการพยากรณการ

แพรกระจายของนิวไคลดกัมมันตรังสี ตั้งแตวันที่ 16  27 
กันยายน 2562 ณ ปส. เพื่อเสริมสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพ

ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมติดตั้งระบบ D  

แหงแรกในภูมิภาคอาเ ียนใหแกบุคลากรไทยและอาเ ียน 

จำนวนกวา 30 คน

  ปส. รวม C หนุนตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เหตุ ุกเ ินนิวเคลียร-รังสีแหงแรกในอาเ ียน

  ขอแสดงความยินดีกับ “คนดี คนเกง ของปส.”

ขอบ ณทกท่าน

ที่ร่วมสนับสนนกิจกรรม

เสมอมา พบกับ

กิจกรรม หม่

ปีงบประมาณ  นะจา

                  ปส. รวมกับ  จัดฝกอบรม “National 
 or shop on Developing  a National ramewor  

 or anaging the Response to Nuclear ecurity 

  vent”  เพื่อสรางความรูความเขาใจและฝกป ิบัติการ

 จัดทำแผนตอบโตเหตุความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร
ระดับชาติ ใหแกหนวยงานประสานงานดานความมั่นคงของ

 ไทยกวา 16 หนวยงาน และสรางเครือขายและเพิ่มความ
เข็มแข็งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียรของไทย

อยางรอบดาน รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของแผนสนับสนุนความ

 มั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร ึ่ง  ใหความชวยเหลือ

 ประเทศสมาชิกในการพั นาความมั่นคงปลอดภัยทาง

 นิวเคลียรของประเทศแบบบูรณาการ    อานรายละเอียด

 เพิ่มเติมที่ http://www.oap.go.th/pr/4132-iaea-26


