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แนวทางการจัดทําแผนฉุกเฉินทางรังสี



รางแนวทางการจัดทําแผนฉกุเฉินทางรังสีสําหรับ

สถานประกอบการทางรังสี (สําหรับวัสดุกัมมันตรังส)ี

คาํนาํ

บทที่ 2 การจดัทําแผนฉกุเฉนิทางรังสีสําหรับสถาน

ประกอบการทางรังสี
2.1 บทนํา

2.2 นิยาม

2.3 วัสดุกัมมันตรังสีและการใชงาน
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2.9 การฟนฟูสูสภาวะปกติ

2.10 การฝกอบรมและการฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอม

บทที่ 3 สรุป

เอกสารอางอิง

บทที่ 1 บทนํา
1.1. หลักการและเหตุผล

1.2. กฎหมายที่เก่ียวของ

1.3. ขอบเขต

1.4. วัตถุประสงค



แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 
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8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ
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10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี

1. บทนํา

กฏหมายที่เก่ียวของ

(1) พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียรเพ่ือสนัติ พ.ศ. 2559 

ในสวนของมาตรา 100 ที่เปนการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียรและรังสีในสถานประกอบการ 

และมาตรา 101 ที่เก่ียวของกับการบริหารจดัการเหตุฉุกเฉินที่ขยายขอบเขตสูสาธารณะ นําไปสูการบรหิาร

จดัการแบบสาธารณภัยภายใตกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

(2) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่เปนกฎหมายหลักในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินที่

เปนสาธารณภัย 

(3) กฎหมายที่ควบคุมดูแลสถานประกอบการ อาทิ พรบ. สถานพยาบาล พรบ. โรงงาน พรบ. รถยนต ขอ

กําหนดการขนสงสินคาอนัตราย เปนตน

ก. แนวปฏิบัติ/คูมือการปฏิบติังานตอบสนองสถานการณฉุกเฉินของ.........สรุปเนื้อหาสั้นๆ แตไดใจความ.....

หรือ เปนเอกสารแนบ..........

ข. ระเบยีบการปฏิบัติงานภายใตภาวะฉุกเฉินของ...................................

ค. แผนการเผชิญเหตุฉุกเฉินของ.....................................



แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

(สําหรับวัสดกุัมมันตรังส)ี
1 บทนาํ

2 นิยาม

3 วสัดุกัมมันตรังสีและการใชงาน

4 ลกัษณะภยัและการประเมินความเสี่ยง

5 หลกัการปองกันอันตรายจากรงัสเีบ้ืองตนและเกณฑกาํหนดทางรงัสี

6 โครงสรางองคกรและหนาที่รบัผิดชอบ

7 เครื่องมือและอปุกรณในการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ

8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ

9 การยตุิเหตฉุุกเฉนิ และการฟนฟูสูสภาวะปกติ

10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



คําศัพท หมายถึง

เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรังสี 

(Radiation safety officer) 

เจาหนาที่ผูมีความรูความสามารถดานการปองกนัรังสีที่เก่ียวของกับ

งานที่ไดรับมอบหมาย และไดรับการแตงต้ังจากผูรับใบอนุญาตใหดูแล

ดานความปลอดภัยจากรังสีตามขอกําหนด

ผูปฏิบตัิงานรงัสี (Radiation worker) ผูมีหนาที่ปฏิบัติงานในบริเวณรังสีชนิดกอไอออน เชน ผูปฏิบัติงานผลิต

สารไอโซโทปรังสี ผูปฏิบัติงานฉายรังสี ผูปฏิบัติงานกบัเคร่ืองวัดเชิง

นิวเคลียร และเคร่ืองมือวิเคราะหตางๆ 

รังสีพ้ืนหลัง (Background radiation) รังสีจากส่ิงแวดลอมซ่ึงมทีี่มาจากหลายแหลง เชน รังสีคอสมิกจาก

อวกาศ รงัสีจากสารกมัมันตรังสตีามธรรมชาติที่มีอยูในดิน น้ํา อากาศ 

อาหาร รวมทั้งที่มีอยูในรางกายมนุษย

2. คํานิยาม

แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

(สําหรับวัสดกุัมมันตรังส)ี
1 บทนาํ

2 นิยาม

3 วสัดุกัมมันตรังสีและการใชงาน

4 ลกัษณะภยัและการประเมินความเสี่ยง

5 หลกัการปองกันอันตรายจากรงัสเีบ้ืองตนและเกณฑกาํหนดทางรงัสี

6 โครงสรางองคกรและหนาที่รบัผิดชอบ

7 เครื่องมือและอปุกรณในการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ

8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ

9 การยตุิเหตฉุุกเฉนิ และการฟนฟูสูสภาวะปกติ

10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



พลังงานที่แผจากตนกําเนิดรงัสผีานอากาศหรือสสารในรูป

คลื่นแมเหล็กไฟฟา เชน ความรอน แสงสวาง คล่ืนวิทย ุรังสีเอกซ รังสีแกมมา 

กระแสของอนุภาคที่เคล่ือนตัวเร็ว เชน รังสีคอสมิก รังสีแอลฟา รังสีบตีา นวิตรอน โปรตอน

รังสี คือ อะไร



3. วัสดุกัมมันตรังสี และการใชงาน  

(1) ชนิดไอโซโทปรังสี

(2) ความแรงรงัสีในหนวยของ เบค็เคอเรล (Bq) และ/หรือ คูรี (Ci) 

(3) ประเภทวัสดุกัมมันตรังสี (ปดผนึก/เปดผนึก) 

(4) ลักษณะการใชงานวัสดุกัมมันตรังสี

(5) จุดติดต้ังหรือตําแหนงใชงานวัสดุกัมมันตรังสี

(6) เลขที่ใบอนุญาตที่ไดรับจาก ปส. (กรณีที่เคยไดรับใบอนุญาตแลว)

แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

(สําหรับวัสดกุัมมันตรังส)ี
1 บทนาํ

2 นิยาม

3 วสัดุกัมมันตรังสีและการใชงาน

4 ลกัษณะภยัและการประเมินความเสี่ยง

5 หลกัการปองกันอันตรายจากรงัสเีบ้ืองตนและเกณฑกาํหนดทางรงัสี

6 โครงสรางองคกรและหนาที่รบัผิดชอบ

7 เครื่องมือและอปุกรณในการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ

8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ

9 การยตุิเหตฉุุกเฉนิ และการฟนฟูสูสภาวะปกติ

10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



(1) การขาดเคร่ืองกาํบังรังสีของวสัดุกัมมันตรังสี หรือรวมถงึการใชประโยชนวัสดุกัมมันตรังสีแบบผิดวิธีหรือ

ใชงานผิดจากที่กําหนดไวจนกอใหเกิดการไดรบัปริมาณรังสีสูง

(2) การสูญหาย ถกูโจรกรรม หรือถูกทิ้งโดยปราศจากการควบคุมดูแล 

(3) การขนสงวสัดุกัมมันตรังสี และอ่ืนๆ (ระบตุามที่หนวยงานเหน็วาอาจเกิดขึ้นไดภายในหนวยงาน) 

ปจจัยการเกิดเหตุ 

4. ลักษณะภัย และการประเมนิความเสี่ยง

ระดบัความเสี่ยง = ระดับโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉิน x ผลกระทบ (Likelihood x Impact)





ระดบัความเสี่ยง = ระดับโอกาสการเกิดเหตุฉุกเฉนิ x ผลกระทบ (Likelihood x Impact)





The International Nuclear and Radiological Event Scale (INES)

มีการปลดปลอยและแพรกระจายสารกัมมันตรังสี

ที่สงผลกระทบตอมนษุยและสิง่แวดลอม

มีการแผกัมมันตรังสีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม

หรือไมมกีารแผกัมมันตรังสี

ระดบัความรุนแรงของอุบตัิเหตุ



เหตุฉุกเฉินทางรงัสีในประเทศ

พ.ศ. 2560



แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

(สําหรับวัสดกุัมมันตรังส)ี
1 บทนาํ

2 นิยาม

3 วสัดุกัมมันตรังสีและการใชงาน

4 ลกัษณะภยัและการประเมินความเสี่ยง

5 หลกัการปองกันอันตรายจากรงัสเีบ้ืองตนและเกณฑกาํหนดทางรงัสี

6 โครงสรางองคกรและหนาที่รบัผิดชอบ

7 เครื่องมือและอปุกรณในการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ

8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ

9 การยตุิเหตฉุุกเฉนิ และการฟนฟูสูสภาวะปกติ

10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



การใชรังสีตองแนใจวาเกดิประโยชนเปนผลในทางบวก มากกวาผลเสียที่อาจ เกดิขึ้น

จากการไดรับปริมาณรังสี 

(Justification) 

จดัใหมีมาตรการความปลอดภัยจากรังสีไดสูงสุดเทาที่จะทําได

(Optimization)

การใชรังสีจําเปนตองคาํนึงถงึประสิทธิภาพในการใชประโยชนจากรังสีใหเกดิประโยชน

มากเทาที่ทําได โดยมีความปลอดภยั

(As Low As Reasonably Achievable: ALARA) 

การทํางานกับรังสีตองมกีารกําหนดขีดจาํกดัการไดรับปริมาณรังสี 

(DOSE LIMIT) 

การปองกัน



กาํบังรังสี เวลา ระยะทาง

(As Low As Reasonably Achievable)



แนวปฏบิัตเิม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน



แนวปฏบิัตเิม่ือเกิดเหตุการณฉุกเฉิน



สถานการณ ระยะที่ตองลอมบริเวณในที่เกิดเหตุ (ระยะปลอดภยั)

บรเิวณภายนอก

ตนกําเนิดรังสีแตกหักเสียหายและไมมกีารปองกนัใดๆ 30 เมตร โดยรอบ

ตนกําเนิดรังสีมกีารหกเปรอะเปอน 100 เมตร โดยรอบ

เกิดไฟไหม ระเบิด ทําใหเปนกลุมควัน 300 เมตร โดยรอบ

ที่เกิดเหตุซึง่คาดวาเกี่ยวของกบัระเบิดที่ผกูติดกบัวัสดุกัมมนัตรังสี 400 เมตร โดยรอบ หรือมากกวา เพ่ือปองกันการระเบดิ

บรเิวณภายในตึก หรือท่ีปดมิดชิด

ตนกําเนิดรังสีที่แตกหกัเสียหาย ขาดเคร่ืองกําบงั หรือมีการหกเปรอะเปอน ปดบริเวณที่เกิดเหตุ รวมทั้งชั้นบนและชั้นลางของสถานที่นัน้

เมื่อเกิดเพลิงไหม หรือมีการเปรอะเปอนทางรังสีไปทั่ว ปดตึกทีเ่กิดเหตุ

การขยายระยะปลอดภัยจากการวัดระดบัรงัสีดวยเครื่องวัดรังสี

ระดับรังสี 100 uSv/h ลอมบริเวณในระยะที่รังสีแผออกมา

การประเมินสถานการณเบ้ืองตน



แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

(สําหรับวัสดกุัมมันตรังส)ี
1 บทนาํ

2 นิยาม

3 วสัดุกัมมันตรังสีและการใชงาน

4 ลกัษณะภยัและการประเมินความเสี่ยง

5 หลกัการปองกันอันตรายจากรงัสเีบ้ืองตนและเกณฑกาํหนดทางรงัสี

6 โครงสรางองคกรและหนาที่รบัผิดชอบ

7 เครื่องมือและอปุกรณในการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ

8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ

9 การยตุิเหตฉุุกเฉนิ และการฟนฟูสูสภาวะปกติ

10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



โครงสรางองคกร



เหตุฉกุเฉิน

1. ในหองปฏิบัติการ

2. ในสถานประกอบการ

แจงเหตุ

คาํแนะนํา

เขาระงบัเหตุ

1. เจาหนาที่ RSO

2. เจาหนาที่ความปลอดภัย

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (กลุม

ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ

รังส)ี

หนาท่ีและความรับผิดชอบ (ในสถานประกอบการ)



เหตุฉกุเฉินทางรังสีที่มเีหตุอื่นดวย

เหตุฉกุเฉินทางรังสีแบบสาธารณภยั

เหตุการกอการราย

แจงเหตุ

1. คําแนะนํา

2. เขารวมระงับเหตุ

เขาระงบัเหตุ

ทางรงัสี

ควบคุม

สถานการณ
เขาระงบัเหตุ

อื่นๆ

เจาหนาที่สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (กลุม

ประสานงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียรและ

รังสี )

แจงเหตุ

ผูประสบเหตุ

1. ปภ. และ ก.มท.

2. ตร. (ทองท่ี สวนกลาง และ พฐ.)

3. หนวยงานดานการแพทย (ปฐมพยาบาล นําสง 

และรักษา)

4. หนวยสนับสนุนอื่น ๆ (ปชส. ก.วท. ก.สธ. ก.กต. 

และ ก.ยธ.)

5. หนวยงานความมั่นคง (ทหาร และ นร.)

หนาท่ีและความรับผิดชอบ (สาธารณภัย)



โครงสรางระบบบัญชาการสถานการณ



บทบาทหนาที่



การประสานงาน



แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

(สําหรับวัสดกุัมมันตรังส)ี
1 บทนาํ

2 นิยาม

3 วสัดุกัมมันตรังสีและการใชงาน

4 ลกัษณะภยัและการประเมินความเสี่ยง

5 หลกัการปองกันอันตรายจากรงัสเีบ้ืองตนและเกณฑกาํหนดทางรงัสี

6 โครงสรางองคกรและหนาที่รบัผิดชอบ

7 เครื่องมือและอปุกรณในการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ

8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ

9 การยตุิเหตฉุุกเฉนิ และการฟนฟูสูสภาวะปกติ

10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



วัดปริมาณรังสี

ระบุชนิดไอโซโทปรังสี

เครื่องอัตราปริมาณรังสีในอากาศ (Dose survey meter)



เครื่องสํารวจการเปรอะเปอนทางรังสี (Surface contamination meter)



อานผลภายหลัง

อานผลไดทันที

เครื่องวัดรังสีประจําตวับุคคล (Personal dosimeter)



หนากาก ชดุคลมุตวั

ถุงมอื ถุงคลมุเทา

ชุดปองกันการเปรอะเปอนทางรังสี





แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

(สําหรับวัสดกุัมมันตรังส)ี
1 บทนาํ

2 นิยาม

3 วสัดุกัมมันตรังสีและการใชงาน

4 ลกัษณะภยัและการประเมินความเสี่ยง

5 หลกัการปองกันอันตรายจากรงัสเีบ้ืองตนและเกณฑกาํหนดทางรงัสี

6 โครงสรางองคกรและหนาที่รบัผิดชอบ

7 เครื่องมือและอปุกรณในการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ

8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ

9 การยตุิเหตฉุุกเฉนิ และการฟนฟูสูสภาวะปกติ

10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



ระดับ 1 - อยูในหองทดลอง หรือหองปฏิบัติการ (ในพ้ืนที่ปฏบิัตงิาน)

ระดับ 2     - ขยายไปทั่วบรเิวณ (ในสถานประกอบการ)

ระดับ 3 - มีผลกระทบตอสถานที่ขางเคียง (สงผลกระทบออกนอกสถานประกอบการ)

ระดับ 4 - มีผลกระทบตอประเทศขางเคียง (สงผลกระทบออกนอกประเทศ)

ระดบัของภาวะเหตุการณทางนิวเคลยีรและรังสี



 อพยพออกจากพ้ืนที่ และปดก้ันบริเวณพ้ืนที่น้ัน

 แจงเจาหนาที่ RSO เพ่ือเขาดําเนินการระงับเหตุ

 RSO และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เขาดําเนินการระงับเหตุ:

 กําหนดบริเวณปฏบิัตงิาน จดัทีมปฏบิัตงิาน

 ตรวจวดัปรมิาณรังสี เก็บกู สารกัมมันตรังสี 

 ชาํระลางการเปรอะเปอนทางรังสี (ถาจาํเปน)

 ถามีผูบาดเจ็บทาํการปฐมพยาบาล และนาํสงโรงพยาบาล

 แจงสาํนกังานปรมาณเูพ่ือสันติ

แนวทางการระงบัเหตฉุุกเฉิน (ในสถานประกอบการ)



 ปดก้ัน กําหนดพื้นที่ควบคุม (พ้ืนที่อันตราย พ้ืนที่อํานวยการ พื้นที่สนับสนุน)

 จัดต้ังศูนยอาํนวยการ และปฏิบัติงานภาคสนามในการระงับเหต ุ

 การดําเนินการระงับเหตุ:

 เจาหนาท่ีเขาพิสูจนทราบ การตรวจวัดปริมาณรังสี ระบไุอโซโทป และประเมินระดับ
อันตราย

 กําหนดพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และพ้ืนที่ความปลอดภัย

 คนหา ชวยชีวิตผูประสพภัย นําสงโรงพยาบาล (กรณีบาดเจบ็รุนแรง)

 ตรวจวัดความเปรอะเปอน และชําระลางการเปรอะเปอนทางรังสี (ถาจําเปน) 

 ดําเนินการเก็บกูสารกัมมันตรังส ีและอารักขาไวในพ้ืนที่ปลอดภัย (กรณีไมมีเจาของ)

แนวทางการระงบัเหตุฉุกเฉิน (สาธารณภัย)



ศนูยอํ์านวยการ

ทิศทางลม

บริเวณทีจอดรถทีใชใ้น
การปฏิบติังานระงบัเหต ุ

ฉกุเฉินทางรงัสี

บริเวณทีพกัของ
ผ ูป้ฏิบติังานระงบั

เหตฯุ

บริเวณจดัไวเ้พือแถลง
เหตกุารณ์บริเวณ

ประสานงาน

ขอบเขตระยะปลอดภยัโดยทีมีปริมาณรงัสี
แผ่ออกมาวดัได ้ 100 μSv/hr หรือ 

10 mRem/hr
จดุควบคมุการเขา้ออกบริเวณชนัใน และ

จดุควบคมุการเปรอะเปือนทางรงัสี

จดุควบคมุการ
เขา้ออกบริเวณ

ชนันอก

บริเวณชําระลา้งการ
เปรอะเปือนทางรงัสี

บริเวณทีตงัของกล ุม่
ปฏิบติังานทาง

การแพทย์

บริเวณทีตงัของกล ุม่
ปฏิบติังานระงบัเหต ุ

ทางรงัสี

บรเิวณชนันอกทีเกิดเหต ุ
ฉกุเฉินทางรงัสี

แนวทางการจัดตงัศูนย์บัญชาการ





การเกบ็กู้วสัดุกัมมันตรังสี



การชําระล้างการเปรอะเปือน



การจัดการกากกมัมันตรังสี



 การแพทย ไดแก การปฐมพยาบาล การเคล่ือนยาย และการรักษาขั้นวิกฤตทางรังสี

 การระงับผลกระทบที่ไมไดเกิดจากรังสโีดยตรง เชน การวิตกกังวล (ไมยอมใหเผาศพที่

เสียชีวิตกรณีสมุทรปราการ และการหาไอโอดีนที่เปนอันตรายบริโภคเองกรณีฟูกชูิมา)

 การเกิดเหตุไฟไหม รถชน หรืออื่นๆ 

 การจดัการกากทางรังสี

แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน (ด้านอืนๆ)



แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

(สําหรับวัสดกุัมมันตรังส)ี
1 บทนาํ

2 นิยาม

3 วสัดุกัมมันตรังสีและการใชงาน

4 ลกัษณะภยัและการประเมินความเสี่ยง

5 หลกัการปองกันอันตรายจากรงัสเีบ้ืองตนและเกณฑกาํหนดทางรงัสี

6 โครงสรางองคกรและหนาที่รบัผิดชอบ

7 เครื่องมือและอปุกรณในการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ

8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ

9 การยตุิเหตฉุุกเฉนิ และการฟนฟูสูสภาวะปกติ

10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



 การสํารวจและประเมินสถานการณสถานท่ีเกิดเหตุขั้นสุดทาย 

 การดําเนินการ:

 การชําระลางการเปรอะเปอนทางรงัส ีและ

 เก็บรวบรวมกากกัมมันตรังสีเพ่ือการกําจดั

 ประกาศการสิ้นสดุภาวะฉุกเฉิน

 การฟนฟูสูสภาวะปกติ

 การดาํเนินการ

 การจดัการกากกัมมันตรังสีที่เกิดจากเหตฉุุกเฉนิ 

 การเยียวยาผูที่ไดรบัผลกระทบจากรงัสี

การยุติเหตุฉุกเฉิน และการฟนฟสููสภาวะปกติ



แผนฉุกเฉินทางรังสีสาํหรับสถานประกอบการทางรังสี 

(สําหรับวัสดกุัมมันตรังส)ี
1 บทนาํ

2 นิยาม

3 วสัดุกัมมันตรังสีและการใชงาน

4 ลกัษณะภยัและการประเมินความเสี่ยง

5 หลกัการปองกันอันตรายจากรงัสเีบ้ืองตนและเกณฑกาํหนดทางรงัสี

6 โครงสรางองคกรและหนาที่รบัผิดชอบ

7 เครื่องมือและอปุกรณในการตอบสนองเหตฉุุกเฉนิ

8 ข้ันตอนการปฏบิัตงิานในการระงบัและบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ

9 การฟนฟูสูสภาวะปกติ

10 การเตรยีมความพรอม การฝกอบรมและการฝกซอม



10. การฝกอบรมและการฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอม
(1) แนวทางในการใหความรู การอบรม คาํแนะนาํ
ก) เจาหนาที่ความปลอดภัยทางรงัสีของสถานประกอบการมีการชี้แจง การอบรม การใหคําแนะนาํเรื่องการปองกัน

อนัตรายจากรงัสีเบื้องตนแกผูปฏิบัติงาน (ลกูจาง ผูรับงาน หรือผูชวย) กอนการเขาปฏิบัติงานเก่ียวของกับ

วัสดุกัมมันตรังสี (กรณีปฏิบัติงานเปนครั้งคราว) 

ข) กําหนดใหมีการสงเจาหนาท่ีที่ตองปฏิบัติงานเก่ียวกับวัสดุกัมมันตรงัสีเขาอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางรังสี 

หรือผานการฝกอบรมหลักสูตร เพ่ิมพูนความรูเพ่ือตออายุใบรับรอง/ ใบอนุญาตเจาหนาที่ความปลอดภัยทาง

รังสี ของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (กรณีปฏิบัติงานดานรังสีเปนประจํา)

ค) กําหนดใหเจาหนาที่ความปลอดภยัทางรังสีเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวของกับการระงับเหตุการณฉุกเฉิน

ทางนิวเคลียรและรังสีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร

แหงชาต ิกรมปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย ฯลฯ เพ่ือใหบุคลากรของสถานประกอบการมีความรู และ

เขาใจหลกัการปฏิบัติการระงับอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี และอัคคภีัยอยางถูกตองและถูกวิธ ี

แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



10. การฝกอบรมและการฝกซอมเพื่อเตรียมความพรอม
(2) การกําหนดใหมีแผนการฝกซอมและการฝกซอมในรปูแบบใดแบบหน่ีง
ก) แผนการฝกซอม ใหจัดทําและสงแผนใหสาํนกังานปรมาณูเพ่ือสนัติพิจารณา เพ่ือใหคําแนะนําปรับปรงุแผน

ใหเหมาะสมและสามารถดําเนินการฝกซอมไดอยางถูกตอง ปลอดภัย

ข) รูปแบบของแผนการฝกซอม ควรประกอบดวย

- ลักษณะการฝก (บนโตะ หรือภาคสนาม)

- สถานการณการฝกในภาพรวม สถานที่ วัน เวลา 

- รายช่ือผูเก่ียวของและจํานวน 

- ข้ันตอนการฝก 

- เครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการฝก

ค) การฝกซอมใหดําเนินการตามแผนท่ีไดรับการพิจารณาจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และจัดสงรายงานผล

การฝกซอมเมื่อฝกซอมเสร็จสิ้น รายงานการผลการฝกซอม ควรประกอบดวย

- ผลการฝกซอมและผลการประเมิน

- แผนการฝกซอมที่ไดรับการพิจารณาจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ที่เพ่ิมรูปแสดงการฝกตามข้ันตอน

ที่แสดงในแผนการฝกซอม

แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



ฝึกซอ้มสถาณการณ์
บนโตะ๊

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบติั
ภาคสนาม

การฝึกอบรม และการฝึกซอ้ม



การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉินทบีริษทั A

การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉิน (ในสถานประกอบการ)



การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉิน (สาธารณภยั)



• เลขหมายดว่น 1296
• โทรศัพทเ์คลือนที 089-200-6243  (ตลอด 24 ชวัโมง)
• โทรศัพท์ สายตรง 02-596-7699 (เฉพาะเวลาราชการ)
• โทรศัพท ์ตอ่ภายใน 02-596-7600 ตอ่ 3104 (เฉพาะเวลาราชการ)
• โทรสาร 02-562-0086 (เฉพาะเวลาราชการ)
• Email epr@oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)

• Line 089-200-6243 (ตลอด 24 ชวัโมง)
• FB (เฉพาะขอ้ความ) Radiation Emergency OAP (เฉพาะเวลาราชการ)
• Website www.oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)

การแจง้เหตฉุกุเฉินทางรงัสี



ขอบคณุทีตงัใจรบัฟัง


