
บรรยายโดย ธีรพทัธ ์ มานวุงศ์

กลุ่มประสานงานกรณีฉกุเฉินทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี  

กองตรวจสอบทางนิวเคลียรแ์ละรงัสี

สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ

การเตรยีมแผนและความพรอ้ม

รองรบักรณีฉกุเฉินทางรงัสี



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี

บทนํา

หลกัการและเหตผุล

กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

ขอบเขต

วตัถปุระสงค์



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี
บทนํา

กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

(1) พระราชบัญญตัพิลงังานนวิเคลียรเ์พ่ือสนัต ิพ.ศ. 2559

ในสว่นของมาตรา 100 ที่เป็นการบริหารจดัการเหตฉุกุเฉินทางนวิเคลียรแ์ละรงัสีในสถาน

ประกอบการ 

และมาตรา 101 ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการเหตฉุกุเฉินที่ขยายขอบเขตสูส่าธารณะ นาํไปสูก่าร

บริหารจดัการแบบสาธารณภยัภายใตก้รมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ปภ.)

(2) พระราชบัญญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 ที่เป็นกฎหมายหลกัในการบริหาร

จดัการเหตฉุกุเฉินที่เป็นสาธารณภยั 

(3) กฎหมายที่ควบคมุดแูลสถานประกอบการ อาทิ พรบ. สถานพยาบาล พรบ. โรงงาน พรบ. 

รถยนต ์ขอ้กาํหนดการขนสง่สินคา้อนัตราย เป็นตน้

ก. แนวปฏิบัต/ิคู่มอืการปฏิบตังิานตอบสนองสถานการณฉ์กุเฉินของ.........สรปุเนือ้หาสัน้ๆ แตไ่ด้

ใจความ.....หรือ เป็นเอกสารแนบ..........

ข. ระเบียบการปฏิบตังิานภายใตภ้าวะฉกุเฉินของ...................................

ค. แผนการเผชญิเหตฉุกุเฉินของ.....................................



กฎหมาย ระเบียบ แผน

ระดับสากล

• GSR-7
• GSG-2

ระดับประเทศ

• พรบ. ปภ. 2550 และแผน ปภ. 2558
• พรบ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 2559

สถาน
ประกอบการ

• พรบ. พลังงานนิวเคลียรเพ่ือสันติ 2559
• แผนฉุกเฉินของสถานประกอบการ

?



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี

คํานิยาม หมายถึง

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัทางรงัสี

(Radiation safety officer) 

เจา้หนา้ที่ผูม้ีความรูค้วามสามารถดา้นการป้องกนัรงัสีที่

เกี่ยวขอ้งกบังานที่ไดร้บัมอบหมาย และไดร้บัการแตง่ตัง้จาก

ผูร้บัใบอนญุาตใหด้แูลดา้นความปลอดภยัจากรงัสีตาม

ขอ้กาํหนด

ผ ูป้ฏิบติังานรงัสี ผูม้ีหนา้ที่ปฏิบัตงิานในบริเวณรงัสีชนดิกอ่ไอออน เชน่ 

ผูป้ฏิบัตงิานผลิตสารไอโซโทปรงัสี ผูป้ฏิบัตงิานฉายรงัสี 

ผูป้ฏิบัตงิานกบัเคร่ืองวดัเชงินวิเคลียร ์และเคร่ืองมือวิเคราะห์

ตา่งๆ 

รงัสีพ้ืนหลงั (Background radiation) รงัสีจากสิ่งแวดลอ้มซ่ึงมทีี่มาจากหลายแหลง่ เชน่ รงัสี

คอสมิกจากอวกาศ รงัสีจากสารกมัมนัตรงัสตีามธรรมชาตทิี่

มีอยู่ในดิน นํา้ อากาศ อาหาร รวมทัง้ที่มีอยู่ในร่างกายมนษุย์



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



พลงังานที่แผจ่ากตน้กาํเนิดรงัสีผา่นอากาศหรือสสารในรปู

คลื่นแมเ่หล็กไฟฟ้า เชน่ ความรอ้น แสงสว่าง คลื่นวิทย ุรงัสีเอกซ ์รงัสีแกมมา 

กระแสของอนภุาคที่เคลื่อนตวัเร็ว เชน่ รงัสีคอสมิก รงัสีแอลฟา รงัสีบีตา นวิตรอน โปรตอน

รงัสี



ชนิดของรงัสี



รงัสีพบไดต้าม

จากพ้ืนผิวโลกมาจากอวกาศ เป็นกา๊ซเรดอน

Rn-220
ท่ีปลดปลอ่ย ⍺

อาหารสลายตวัของ

Ra-226



ในการแพทย์ ในงานอตุสาหกรรม



การศึกษาวิจยั งานเกษตรกรรม



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี

วสัดกุมัมนัตรงัสี และการใชง้าน  

(1) ชนิดไอโซโทปรงัสี

(2) ความแรงรงัสีในหน่วยของ เบ็คเคอเรล (Bq) และ/หรอื ครู ี(Ci) 

(3) ประเภทวสัดกุมัมนัตรงัสี (ปิดผนึก/เปิดผนึก) 

(4) ลกัษณะการใชง้านวสัดกุมัมนัตรงัสี

(5) จดุติดตัง้หรอืตําแหน่งใชง้านวสัดกุมัมนัตรงัสี

(6) เลขท่ีใบอนญุาตท่ีไดร้บัจาก ปส. (กรณีท่ีเคยไดร้บัใบอนญุาตแลว้)
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แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



เหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยไม่ได้คาดหมาย 

โดยเก่ียวข้องกับนิวเคลียร์และรังสี ไม่สามารถ

ควบคุมต้นกําเนิดรังสี หรือปริมาณรังสี ให้

อยู่ในระดบัทีก่าํหนดได้ และอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายทั้ง

ทางตรง และทางอ้อม ต่อชีวิต ทรัพย์สินของผู ้ปฏิบัติงาน 

ผูเ้ก่ียวขอ้งและประชาชนโดยทัว่ไป

อบุติัเหตทุางนิวเคลียรแ์ละรงัสี



ปจจัยการเกิดเหตุ 





The International Nuclear and Radiological Event Scale (INES)

มีการปลดปล่อยและแพร่กระจายสารกมัมนัตรังสี

ท่ีส่งผลกระทบต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม

มีการแผก่มัมนัตรังสีต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม

หรือไม่มีการแผก่มัมนัตรังสี

ระดบัความรนุแรงของอบุติัเหต ุ



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ

Date 26 April 1986

Time 01:23 
(Moscow Time, UTC+3)

Location Pripyat, Ukrainian 
SSR, Soviet Union

Cause Inadvertent explosion of 
core during emergency 
shutdown of reactor 
whilst undergoing power 
failure test

Deaths 31 (direct)
15 (estimated indirect 
deaths up to 2011)[1]

INES Level 7

https://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster%23cite_note-WHO2012-1


เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ
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เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ



• Acute Radiation Syndrome (ARS) 134 คน

 31 คน เสียชีวติจากปริมาณรังสีสูง ในปี ค.ศ. 1986

 19 คน เสียชีวติระหวา่ง  ค.ศ. 1987-2004 (ไม่ใช่ผลทางรังสีทั้งหมด)

• ประชาชน 120,000 คน ตอ้งอพยพ

• ไม่สามารถใชอ้าหาร เป็นพ้ืนท่ีไกลกวา่ 1,000 km

• เจา้หนา้ท่ี 1,200 คน ไดรั้บรังสี (NPP, ดบัเพลิง และระงบัเหตุ)

• ยา้ยถ่ินฐานถาวร 220,000 คน ระหวา่งปี ค.ศ. 1989-1993

• ~100,000 คน เป็นมะเร็งจากผูไ้ดรั้บรังสี 600,000 คน

• 15 จาก 4,000 ท่ีเป็นมะเร็งต่อมไทรอยดเ์สียชีวิตระหวา่งปี ค.ศ. 1992-2002

• เพิ่มความเส่ียงในการเป็นโรคลูคีเมีย

เหตุฉุกเฉินในอดตี - Chernobyl ประเทศสหภาพโซเวยีตเดมิ



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่ น

INES Level 7



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่ น



O.P. : Onahama bay construction base 
level    
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เหตุฉุกเฉินในอดตี –Fukushima Daiichi ประเทศญีปุ่่ น

• ผลจากสึนามิ ประชาชนประมาณ 1,600 คน เสียชีวติ

• ผลกระทบของอุบติัเหตุจากโรงไฟฟ้าฯ ประชาน 134,000 คน ตอ้งอพยพในวนัแรก 

อพยพเพิ่มรวมทั้งหมดกวา่ 300,000 คน และมีเสียชีวติประมาณ 1,500 คนจากการอพยพ

• เกิดการปนเป้ือนสารกมัมนัตรังสี (ซีเซียม-137) 

ลงสู่นํ้าทะเล (20-30 กม.จากโรงไฟฟ้าฯ)



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Tokaimura nuclear accident ประเทศญ่ีปุ่น

30 กนัยายน 2543 / 30 September 1999
At Japan Nuclear Fuel Conversion Co.

Mr. Hisashi Ouchi, 
Mr. Masato Shinohara, 
Mr. Yutaka Yokokawa

uranium enriched to 18.8%
seventh bucket of an 
aqueous uranyl nitrate 
solution to the tank

When about 16 kg U, a 
critical mass reached. (2.4 
kg)

INES Level 4



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Tokaimura nuclear accident ประเทศญ่ีปุ่น

ขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง เพ่ือการทดลอง JOYO



https://www.youtube.com/watch?v=LiYZSKtZb7k

เหตุฉุกเฉินในอดตี –Tokaimura nuclear accident ประเทศญ่ีปุ่น



เหตุฉุกเฉินในอดตี –Tokaimura nuclear accident ประเทศญ่ีปุ่น

• เจา้หนา้ท่ี 2 คน เสียชีวติ , 1 คน ตอ้งรับการรักษาพยาบาลระยะยาว

• พนกังานบริษทั ผูเ้ก่ียวขอ้ง และประชาชน จาํนวน 160 คน ในรัศมี 350 เมตร 

จากบริษทัตอ้งอพยพ ทนัที

• ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นรัศมี 10 กม. ประมาณจาํนวน 310,000 คน

ไดรั้บคาํแนะนาํใหอ้ยูใ่นท่ีอาศยั เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 18 ชม.



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย

24 มกราคม – 21 กมุภาพนัธ์ 2543
เกิด ณ จ. สมุทรปราการ

INES Level 4



เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย
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เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย



ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากรังสี

เขา้พกัใน รพ. 10 คน

3 คน  เสียชีวติ ( > 6,000 mSv)

1 คน  บาดเจบ็รุนแรง 

6 คน  บาดเจบ็ไม่รุนแรง

1 ทารกในครรภ์ แนะนาํใหท้าํแทง้

เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานฉุกเฉิน  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

เกณฑก์าํหนดการไดรั้บรังสี

20 mSv/ปี สาํหรับเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานกบัรังสี

1 mSv/ปี สาํหรับประชาชนทัว่ไป

เหตุฉุกเฉินในอดตี – สมุทรปราการ ประเทศไทย



เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล

13 กนัยายน 2530

Roberto dos Santos Alves
Wagner Mota Pereira
Devair Alves Ferreira

INES Level 5
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เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล



• จํานวนผู้ทีต้่องรับการตรวจวดัรังสี = 112,000

• จํานวนผู้ทีพ่บการเปรอะเป้ือนทางรังสี     = 271

– พบการเปรอะเป้ือนทางรังสีทีเ่ส้ือผ้าและรองเท้า = 120

– การเปรอะเป้ือนทางรังสีทั้งภายนอกและภายในร่างกาย = 151

• จํานวนผู้ทีไ่ด้รับการบาดเจ็บทางรังสี = 28

• จํานวนผู้ทีต้่องได้การรักษาทีโ่รงพยาบาล = 20

• จํานวนผู้ทีร่ะบบการทาํงานของไขกระดูกถูกทําลาย = 14

• จํานวนผู้ทีม่กีารได้รับรังสีสูงมาก = 8

• จํานวนผู้ทีเ่สียชีวติ = 4

เหตุฉุกเฉินในอดตี - Goiânia ประเทศบราซิล



เหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศ
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2560



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



การใชร้งัสีตอ้งแนใ่จว่าเกิดประโยชนเ์ป็นผลในทางบวก มากกว่าผลเสียที่อาจ 

เกิดขึน้จากการไดร้บัปริมาณรงัสี 

(Justification) 

จดัใหม้มีาตรการความปลอดภยัจากรงัสีไดส้งูสดุเทา่ที่จะทาํได ้

(Optimization)

การใชร้งัสีจาํเป็นตอ้งคาํนงึถึงประสิทธิภาพในการใชป้ระโยชนจ์ากรงัสีใหเ้กิด

ประโยชนม์ากเทา่ที่ทาํได ้โดยมคีวามปลอดภยั

(As Low As Reasonably Achievable) 

การทาํงานกบัรงัสีตอ้งมกีารกาํหนดขดีจาํกดัการไดร้บัปริมาณรงัสี 

(DOSE LIMIT) 

การป้องกนั



กาํบงัรงัสี เวลา ระยะทาง

(As Low As Reasonably Achievable)



แนวปฏิบัติเม่ือเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน



แนวปฏิบัติเม่ือเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน



สถานการณ์ ระยะท่ีตอ้งลอ้มบรเิวณในท่ีเกิดเหต ุ (ระยะปลอดภยั)

บริเวณภายนอก

ตน้กาํเนดิรังสีแตกหักเสยีหายและไมม่กีารป้องกนัใดๆ 30 เมตร โดยรอบ

ตน้กาํเนดิรังสีมกีารหกเปรอะเป้ือน 100 เมตร โดยรอบ

เกิดไฟไหม ้ระเบิด ทาํใหเ้ป็นกลุม่ควนั 300 เมตร โดยรอบ

ที่เกิดเหตซ่ึุงคาดวา่เกี่ยวขอ้งกบัระเบิดทีผ่กูตดิกบัวสัดกุมัมนัตรังสี 400 เมตร โดยรอบ หรือมากกวา่ เพ่ือป้องกนัการระเบิด

บริเวณภายในตึก หรือท่ีปิดมิดชิด

ตน้กาํเนดิรังสีที่แตกหักเสียหาย ขาดเคร่ืองกาํบัง หรือมกีารหกเปรอะเป้ือน ปิดบริเวณที่เกิดเหต ุรวมทัง้ชัน้บนและชัน้ลา่งของสถานที่นัน้

เมือ่เกิดเพลิงไหม ้หรือมกีารเปรอะเป้ือนทางรงัสีไปทัว่ ปิดตกึที่เกิดเหตุ

การขยายระยะปลอดภยัจากการวดัระดบัรงัสีดว้ยเครือ่งวดัรงัสี

ระดบัรังสี 100 uSv/h ลอ้มบริเวณในระยะที่รังสีแผอ่อกมา

การประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้น



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



โครงสรางองคกร



เหตฉุกุเฉิน

1. ในหอ้งปฏิบตักิาร

2. ในสถานประกอบการ

แจง้เหตุ

คาํแนะนาํ

เขา้ระงบัเหตุ

1. เจา้หนา้ท่ี RSO

2. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั

เจา้หนา้ท่ีสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

(กล ุม่ประสานงานกรณีฉกุเฉินทาง

นิวเคลียรแ์ละรงัสี)

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ (ในสถานประกอบการ)



เหตฉุกุเฉินทางรงัสีที่มเีหตอ่ืุนดว้ย

เหตฉุกุเฉินทางรงัสีแบบสาธารณภยั

เหตกุารกอ่การรา้ย

แจง้เหตุ

1. คาํแนะนาํ

2. เขา้ร่วมระงบัเหต ุ

เขา้ระงบัเหตุ

ทางรงัสี

ควบคมุ

สถานการณ์
เขา้ระงบัเหตุ

อ่ืนๆ

เจา้หนา้ท่ีสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

(กล ุม่ประสานงานกรณีฉกุเฉินทาง

นิวเคลียรแ์ละรงัสี )

แจง้เหตุ

ผ ูป้ระสบเหต ุ

1. ปภ. และ ก.มท.

2. ตร. (ทอ้งท่ี สว่นกลาง และ พฐ.)

3. หน่วยงานดา้นการแพทย ์(ปฐมพยาบาล 

นําสง่ และรกัษา)

4. หน่วยสนบัสนนุอ่ืน ๆ (ปชส. ก.วท. ก.สธ. 

ก.กต. และ ก.ยธ.)

5. หน่วยงานความมัน่คง (ทหาร และ นร.)

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ (สาธารณภยั)



โครงสรา้งระบบบญัชาการสถานการณ์



บทบาทหนา้ท่ี



การประสานงาน



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



วดัปรมิาณรงัสี

ระบชุนิดไอโซโทปรงัสี

เครือ่งอตัราปรมิาณรงัสีในอากาศ (Dose survey meter)



เครือ่งสาํรวจการเปรอะเป้ือนทางรงัสี (Surface contamination meter)



อ่านผลภายหลงั

อ่านผลไดท้นัที

เครือ่งวดัรงัสีประจําตวับคุคล (Personal dosimeter)



หนา้กาก ชดุคลมุตวั

ถงุมือ ถงุคลมุเทา้

ชดุป้องกนัการเปรอะเป้ือนทางรงัสี





แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



ระดบั 1 - อย ูใ่นหอ้งทดลอง หรอืหอ้งปฏิบติัการ (ในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน)

ระดบั 2 - ขยายไปทัว่บรเิวณ (ในสถานประกอบการ)

ระดบั 3 - มีผลกระทบต่อสถานท่ีขา้งเคียง (สง่ผลกระทบออกนอกสถานประกอบการ)

ระดบั 4 - มีผลกระทบต่อประเทศขา้งเคียง (สง่ผลกระทบออกนอกประเทศ)

ระดับของภาวะเหตุการณ์ทางนิวเคลยีร์และรังสี



 อพยพออกจากพ้ืนท่ี และปิดกัน้บรเิวณพ้ืนท่ีนัน้

 แจง้เจา้หนา้ท่ี RSO เพ่ือเขา้ดําเนินการระงบัเหต ุ

 RSO และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ดําเนินการระงบัเหต:ุ

 กาํหนดบรเิวณปฏิบติังาน จดัทีมปฏิบติังาน

 ตรวจวดัปรมิาณรงัสี เก็บก ู ้สารกมัมนัตรงัสี 

 ชําระลา้งการเปรอะเป้ือนทางรงัสี (ถา้จําเป็น)

 ถา้มีผ ูบ้าดเจ็บทําการปฐมพยาบาล และนําสง่โรงพยาบาล

 แจง้สาํนกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ

แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน (ในสถานประกอบการ)



 ปิดกัน้ กาํหนดพ้ืนท่ีควบคมุ (พ้ืนท่ีอนัตราย พ้ืนท่ีอํานวยการ พ้ืนท่ีสนบัสนนุ)

 จดัตัง้ศนูยอํ์านวยการ และปฏิบติังานภาคสนามในการระงบัเหต ุ

 การดําเนินการระงบัเหต:ุ

 เจา้หนา้ท่ีเขา้พิสจูนท์ราบ การตรวจวดัปริมาณรงัสี ระบไุอโซโทป และประเมิน
ระดบัอนัตราย

 กาํหนดพ้ืนท่ีปฏิบติังาน และพ้ืนท่ีความปลอดภยั

 คน้หา ช่วยชีวิตผ ูป้ระสพภยั นําสง่โรงพยาบาล (กรณีบาดเจ็บรนุแรง)

 ตรวจวดัความเปรอะเป้ือน และชําระลา้งการเปรอะเป้ือนทางรงัสี (ถา้จําเป็น) 

 ดําเนินการเก็บก ูส้ารกมัมนัตรงัสี และอารกัขาไวใ้นพ้ืนท่ีปลอดภยั (กรณีไม่มี
เจา้ของ)

แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน (สาธารณภัย)



ศนูยอํ์านวยการ

ทิศทางลม

บริเวณท่ีจอดรถท่ีใชใ้น

การปฏิบติังานระงบัเหต ุ

ฉกุเฉินทางรงัสี

บริเวณท่ีพกัของ

ผ ูป้ฏิบติังานระงบั

เหตฯุ

บริเวณจดัไวเ้พ่ือแถลง

เหตกุารณ์
บริเวณ

ประสานงาน

ขอบเขตระยะปลอดภยัโดยท่ีมีปริมาณรงัสี

แผ่ออกมาวดัได ้ 100 μSv/hr หรือ 

10 mRem/hr

จดุควบคมุการเขา้ออกบริเวณชัน้ใน และ

จดุควบคมุการเปรอะเป้ือนทางรงัสี

จดุควบคมุการ

เขา้ออกบรเิวณ

ชัน้นอก

บริเวณชําระลา้งการ

เปรอะเป้ือนทางรงัสี

บริเวณท่ีตัง้ของกล ุม่

ปฏิบติังานทาง

การแพทย์

บริเวณท่ีตัง้ของกล ุม่

ปฏิบติังานระงบัเหต ุ

ทางรงัสี

บรเิวณชัน้นอกท่ีเกิดเหต ุ

ฉกุเฉินทางรงัสี

แนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการ





การเกบ็กู้วสัดุกมัมันตรังสี



การชําระล้างการเปรอะเป้ือน



การจัดการกากกมัมันตรังสี



 การแพทย ์ไดแ้ก ่การปฐมพยาบาล การเคลื่อนยา้ย และการ

รกัษาขัน้วิกฤตทางรงัสี

 การระงบัผลกระทบท่ีไมไ่ดเ้กดิจากรงัสีโดยตรง เชน่ การวิตก

กงัวล (ไมย่อมใหเ้ผาศพท่ีเสียชวิีตกรณีสมทุรปราการ และการ

หาไอโอดนีท่ีเป็นอนัตรายบริโภคเองกรณีฟูกชูมิา)

 การเกดิเหตไุฟไหม ้รถชน หรืออ่ืนๆ 

 การจดัการกากทางรงัสี

แนวทางการระงับเหตุฉุกเฉิน (ด้านอ่ืนๆ)



 การสํารวจและประเมินสถานการณ์สถานทีเ่กดิเหตุขั้นสุดท้าย 

 การดําเนินการ:

 การชําระล้างการเปรอะเป้ือนทางรังสี และ

 เกบ็รวบรวมกากกมัมนัตรังสีเพ่ือการกาํจัด

 ประกาศการส้ินสุดภาวะฉุกเฉิน

การยุติการระงับเหตุฉุกเฉิน



แผนฉุกเฉินทางรังสีสําหรับสถานประกอบการทางรังสี



ฝึกซอ้มสถาณการณ์

บนโตะ๊

ฝึกอบรม ฝึกปฏิบติั

ภาคสนาม

การฝึกอบรม และการฝึกซอ้ม



การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉินที่บริษทั A

การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉิน (ในสถานประกอบการ)



การซอ้มการระงบัเหตฉุกุเฉิน (สาธารณภยั)



• เลขหมายดว่น 1269
• โทรศัพทเ์คลื่อนที่ 089-200-6243  (ตลอด 24 ชัว่โมง)

• โทรศัพท์ สายตรง 02-596-7699 (เฉพาะเวลาราชการ)

• โทรศัพท ์ตอ่ภายใน 02-596-7600 ตอ่ 6722 หรือ 6723 (เฉพาะเวลาราชการ)

• โทรสาร 02-562-0086 (เฉพาะเวลาราชการ)

• Email rmec@oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)

• Line 089-200-6243 (ตลอด 24 ชัว่โมง)

• FB (เฉพาะขอ้ความ) Radiation Emergency OAP (เฉพาะเวลาราชการ)

• Website www.oap.go.th (เฉพาะเวลาราชการ)

การแจง้เหตฉุกุเฉินทางรงัสี



ขอบคณุท่ีตัง้ใจรบัฟังครบั
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